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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Νόµων:
1.1. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 τ. Α΄/01.02.1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 2741/1999 &
τον Ν. 2778/99 (ΦΕΚ 295Α) , όπως σήµερα ισχύει.
1.2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ. Α΄/27.11.1995) περί «∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3. Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ. Α΄/30.05.1997) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει.
1.4. Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
45/Α’/9-3-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.5. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 τ. Α΄/07/11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει.
1.6. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 τ. Α’ /20.03.2007) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.7. Του Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04.06.2009) αρθρ.46 «πληρωµή δαπάνης
δηµοσίευσης»
1.8. Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ. Α/15.03.2010) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης»
1.9. Του N. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 τ. Α/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο».
1.10.Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
1.11. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ. Α/ 13.07.2010) ‘Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις’.
1.12. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 τ. Α/1708.2010) άρθρο 27 «∆ηµοσιονοµική διαχείριση &
ευθύνη»
1.13. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄/30.09.2010) Άρθρου 6 «∆ικαστική προστασία κατά
τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν
µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)”.
1.14. Του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 τ. Α/01.07.2011) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
1.15. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 τ. Α/ 15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες διατάξεις».
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1.16. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α’/27.10.2011) άρθρο 26 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015».
1.17. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 τ. Α/02.02.2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
1.18.Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ. Α/09.05.2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρµογή
της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».
1.19.Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α΄/ 29.5.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµόσιων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4β του
άρθρου 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 τ. Α/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση
υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» και µε την
υποπαράγραφο 20 ΣΤ του Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 τ. Α/ 07-04-2014).
1.20.Τις διατάξεις του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/96
(ΦΕΚ 29/Α’/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό
µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονοµαστικοποίηση των
µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου
8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05».
1.21.Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων,
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3659/08 (ΦΕΚ-77
Α΄/7-5-08) και το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/11-10-2002) «Ρύθµιση
θεµάτων Υπουργείου ∆ικαιοσύνης».
1.22.Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37/2-3-2001).
1.23.Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
1.24.Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων».
1.25.Τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ – 279 Α΄/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.
3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (ΦΕΚ
30/Α΄/14.2.2005)».
1.26. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.
1.27.Του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και
την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 202/19-8-2005).
1.28.Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
25/9-2-2007).
1.29.Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134/18-6-2007).
1.30.Ν. 3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης. (ΦΕΚ 163/Α΄/4-9-2009).
1.31.Του Ν. 3867/2010 άρθρο 27παρ.12 (περί υποβολής υπεύθυνης δήλωσης µε τρεις
χαµηλότερες τιµές των προϊόντων στα άλλα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
(ΦΕΚ Α΄ 128/3-8-2010).
1.32.Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
1.33. Του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης
∆εκεµβρίου 2013 (L335/14.12.2013, σελ 17) «για την τροποποίηση των οδηγιών του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και
2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων».
1.34.Του Π.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.».
1.35. Του Π.∆. 30/1996 (άρθρο 100, παρ. 3) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του νόµου µε
τίτλο «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 21/ Α΄/2-2-1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.36.Του Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266 τ. Α΄/04.12.1996) «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.37. Του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-03-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε
την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
1.38.Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ. Α΄/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου
(Κ.Π.∆.)», καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρµογή διατάξεων του εν λόγω Π.∆.
1.39.Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194 τ. Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες» µε τις σχετικές επεξηγηµατικές εγκυκλίους.
1.40.Του Π.∆. 148/10 (ΦΕΚ 241 τ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
1.41.Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-62000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄ 138/5-6-2003).
1.42.Τις υπ. αριθµ. 1/2013, 2/2014, 4/2014, 5/2014 Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων1515/B΄/7.9.2010).
1.43.Τις διατάξεις του άρθρου πρώτο στην υποπαράγραφο ΙΑ3 ι.στ του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ
Α/85/7-4-2014). Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
1.44.Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών».
1.45.Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/Α΄/26-3-2014) «∆ιοικητικές ΑπλουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα
– Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».
1.46.Τις διατάξεις του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ Α΄160/19-9-2014) άρθρο 17 «Γενικές διατάξεις για
την δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων-σύσταση και καταστατικό της
εταιρείας µε την επωνυµία ΄΄Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη
Εταιρεία΄΄-προσαρµογή στο Εθνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της
26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές
διατάξεις».
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2. Τις αποφάσεις:
2.1. Αριθµ. 2/45576/0026/17-10-2001 (ΦΕΚ 1427/Β/22-10-2001) Υπουργική Απόφαση
«Αναπροσαρµογή χρηµατικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/95 (υποχρέωση
σύναψης ιδιωτικού εγγράφου «σύµβασης» πάνω από 2.500,00 €)».
2.2. Αριθ.2/59649/0026 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1427/Β’/22-10-2001)
«Αναπροσαρµογή χρηµατικού ποσού του άρθρου 80 του Ν.2362/95».
2.3. Αριθ.Π1/3305 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/Β’/12-11-2010) «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και
16) του Ν.2286/95».
2.4. Της αριθµ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄/11.08.2010) Απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.
2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.5. Την αριθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36392/17-3-2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και
διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την
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εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων των προµηθειών και υπηρεσιών υγείας
(άρθρο 3 του Ν. 3580/2007)» (ΦΕΚ Β΄ 545/24-3-2009).
2.6. Αριθ.Π1/2380/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β’/20-12-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.7. Την υπ’ αριθµ. 16820/02.09.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1515
τ.΄B/07.09.2010) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών
εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου» όπως ισχύει σήµερα κατόπιν των τροποποιήσεων µε σχετικές Υπουργικές
Αποφάσεις.
2.8. Την υπ’ αριθµ. Π1/2390/16.10.2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2677 τ. Β΄/21.10.2013)
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων Ε.Σ.Η.∆Η.Σ).
2.9. Την υπ’ αριθµ. Π1/1419/21-08-2014 (Α∆Α: ΩΣΦΨΦ-ΝΑΟ) Κοινή Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών
και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας µε θέµα « Εντάξεις στο ΕΠΠ 2014- Τροποποιήσεις στο ΕΠΠ 2013 2014».
2.10.Την αριθµ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β΄/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών – Εθνικής Άµυνας – Εσωτερικών –
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και ∆ικτύων – Υγείας – ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου.
2.11.Την µε αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/τ.Β΄/23.8.2007) Κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας µε θέµα: «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του
Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005».
2.12.Την υπ’ αριθµ. 16820/02.09.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1515/B/7.9.2010)
«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» και την
1500/28.01.2011 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.∆.
«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 16820/2.9.2010 Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ
1515/B΄/7.9.2010).
2.13.Την υπ. αριθµ. 89/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας
περί τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης της Πράξης «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
2.14.Την υπ. αριθµ. 4676/102194/12-06-2013 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νοµιµότητας της µε αριθµ.89/2013
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
2.15.Την υπ. αριθµ. 79243/3025/22-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
για ορισµό του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ως υπολόγου
διαχειριστή πιστώσεων του Π∆Ε στο έργο της ΣΑΕΠ 056/8 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας µε τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
και
ΚΑ:
2011ΕΠ05680034.
2.16.Την υπ. αριθµ. 805/25-02-2015 διατύπωση σύµφωνης γνώµης, της Ενδιάµεσης
∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης των τευχών
δηµοπράτησης του έργου.
2.17.Την υπ. αριθµ. 104/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ηµόσιο
∆ιαγωνισµό µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ –
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» προϋπολογισµού 126.321,00 € µε Φ.Π.Α.
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3. Τα έγγραφα:
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3.1

Το υπ.αριθµ163/2-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Κατώτατα
όρια δηµοσίευσης για τις δηµόσιες συµβάσεις των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ
και 2009/81/ΕΚ τα οποία εφαρµόζονται από 1-1-2014 από τους ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθµού, τα νοµικά τους πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους».
Την υπ’ αριθµ. 110/10-1-2014 (Α∆Α: ΒΙ6ΝΟΞΤΒ-ΕΨ4) εγκύκλιο της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε θέµα ‘Έκδοση Κανονισµού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ,
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων’.
Την υπ. αριθµ. 3477/19-10-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί
Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» µε
κωδικό MIS 341211 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία-Στερεά ΕλλάδαΉπειρος».
Την από 17-06-2013 Τροποποιητική Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του
Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
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3.2

3.3

3.4

4.

Την ανάγκη διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για το έργο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Α) Ηλεκτρονικό Ανοιχτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» όπως
αναφέρεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
B) Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης αυτής στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, ήτοι 04/04/ 2015, ηµέρα Σάββατο και ώρα 17:00.
Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιοποιηθεί σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές
εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε µία τοπική εφηµερίδα.
Γ) Τόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού

∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ,
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06/03/2015

30/03/2015
ηµέρα ∆ευτέρα
00.00

04/04/2015
ηµέρα Σάββατο
17:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β’.
∆) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ) Συνεταιρισµοί,
δ) Κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της
παρούσας
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Ε) Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή και να
εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
–
∆ιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής:
Ε.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από
τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως
εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο
Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και σύµφωνα
µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό
µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
µέσω του Συστήµατος.
Ε.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
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ΣΤ) Χρηµατοδότηση ∆ιαγωνισµού:
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στις εκατό είκοσι έξι χιλιάδες και τριακόσια
είκοσι ένα ευρώ, (126.321,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την παρούσα
διακήρυξη. Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης. Η δηµόσια
δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραµµένη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΚΩ∆. ΣΑ
Π/Υ: ΕΠ0568, ΦΟΡΕΑΣ ΣΑ: 2010008, ΚΩ∆.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2011ΕΠ05680034).
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Ζ. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας
διακήρυξης και των παρακάτω παραρτηµάτων που επισυνάπτονται σε αυτή και αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της :
Στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών
Συµπληρωµατικοί Γενικοί Όροι
Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών
Ειδικοί Όροι
Τεχνικές Προδιαγραφές
Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών
Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
Υποδείγµατα Εντύπου Οικονοµικής Προφοράς
Υπόδειγµα Σχεδίου Σύµβασης

Παράρτηµα Α
Παράρτηµα Β
Παράρτηµα Γ
Παράρτηµα ∆
Παράρτηµα Ε
Παράρτηµα ΣΤ
Παραρτήµατα Ζ, Η, Θ & Ι
Παράρτηµα Κ
Παράρτηµα Λ

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2. περ. α του Π.∆.
118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσµίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, οι ως άνω
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από
την ηµεροµηνία υποβολής των προφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι
την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ.
α του Π∆ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης.
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr ,του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων και συµπληρωµατικών πληροφοριών υποβάλλονται από
εγγεγραµµένους Προµηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσµιών, σε διαφορετική περίπτωση
δεν εξετάζονται.
Η. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα
καταβάλλονται απευθείας στους εκδότες των εφηµερίδων µετά την ανακοίνωση
κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας στην Υπηρεσία τα
σχετικά παραστατικά. Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βαρύνουν της Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση που προκύψουν περισσότεροι του
ενός ανάδοχοι, τα εν λόγω έξοδα θα τους βαρύνουν αναλογικά.
Θ. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http ://www.pste.gov.gr και στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
α/α
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
15PROC002620776 2015-03-06
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ
CPV
• ΣΥΣΚΕΥΗ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (1τµχ)
• ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ
(1τµχ)

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

• ΣΥΣΚΕΥΗ LASER
(1τµχ)

ΣΗΜΕΙΑΚΟ

• LASER ΣΑΡΩΣΗΣ (1τµχ)
• ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ
ΟΡΟΦΗΣ (1τµχ)
33141620-2
(ΙΑΤΡΙΚΟΙ
• ΚΡΕΒΑΤΙ BOBATH (1τµχ)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ)
• ∆ΙΖΥΓΟ ΒΑ∆ΙΣΗΣ (1τµχ)
• ΣΚΑΛΑ ΑΝΟ∆ΟΥ - ΚΑΘΟ∆ΟΥ
(1τµχ)
• ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (1τµχ)
• ∆ΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
ΑΚΡΩΝ (1τµχ)
• ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (1τµχ)
• ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (1τµχ)
• ΣΥΣΚΕΥΗ BALANCE (1τµχ)
• MONA∆Α
ΘΕΡΜΩΝ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ (1τµχ)
• ΣΥΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ (1τµχ)

ΨΥΧΡΩΝ

• ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (5τµχ)
• ΤΡΙΠΟ∆Ο ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ (5τµχ)
• ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (5τµχ)
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• ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ
(5τµχ)

ΣΠΑΣΤΟΣ

• ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ
(5τµχ)

ΣΤΑΘΕΡΟΣ

• ΠΑΤΕΡΙΤΣΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ (5τµχ)

ΑΓΚΩΝΟΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ

15PROC002620776 2015-03-06

• ΖΕΥΓΟΣ
ΠΑΤΕΡΙΤΣΕΣ
ΑΓΚΩΝΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ (5τµχ)
• ΦΟΡΗΤΟΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ (1τµχ)
• ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
(2τµχ)
• ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ (1τµχ)
• ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ (2τµχ)
• ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
(2τµχ)

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 30121100-4

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (7τµχ)
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(ΣΕ ΕΥΡΩ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ:

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΠΙ %)

30121410-0

30213300-8

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
102.700,00 ΕΥΡΩ

Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΩΝ Φ.Π.Α.
Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάπτυξης. Η δηµόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραµµένη στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΚΩ∆. ΣΑ Π/Υ: ΕΠ0568,
ΦΟΡΕΑΣ ΣΑ: 2010008, ΚΩ∆.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2011ΕΠ05680034).
∆ύο µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ • ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Σ. 0,1%,)
• ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ Ε.Α.Σ.
• ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Σ.

ΦΟΡΟΣ:

• ΦΟΡΟΣ 8% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β’

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προµήθειας.
Προσφορά που αφορά µέρος κάποιου τµήµατος δεν γίνεται αποδεκτή.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’), στο άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β’) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆ 60/07 και
συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/07.
1.1
Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο Σύστηµα.
Περιεχόµενα (υπο)φακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα,
στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
1.1.1

1.1.1.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf
σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το N.4155/13(ΦΕΚ/Α’) και το άρθρο 11 της
ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται
κατωτέρω :
1.1.1.1.1
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/2014
,ΦΕΚ Α΄ 160/8-8-2014 και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή
αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του
∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.
1.1.1.1.2
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην
οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες :
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, ήτοι :
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ι)
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
15PROC002620776
2015-03-06
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ
του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii)

iii)

iv)

v)

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ.
2),
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
-

-

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν :
α)
οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.,
β)
ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
Α.Ε., και
γ)
σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από
τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.

1.1.1.1.3
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και
στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες :
α. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου
6
του Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ε. ∆εν τελούν υπό παύση εργασιών. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι
δεν τελούν υπό παύση εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση.
δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
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καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους,
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά
συνεταιρισµούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα
του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του
Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο
των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά
τους , προκειµένου για φυσικά πρόσωπα .
στ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις
πληροφορίες αυτές.
ζ. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της προσφοράς.
η. ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
θ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) .
ι. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή /
έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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1.1.1.1.4
Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆.
118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/
εκπρόσωπό τους.
1.1.1.1.5
Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση που φέρει
ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος
που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 Π.∆ 118/07).
1.1.1.1.6
Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού
νοµικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει
να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα
που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
1.1.1.1.7
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία
θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων
και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και
ότι θα προσκοµίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8α
του Π∆ 118/07 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως
άνω.
1.21.1.8 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέτρων που
λαµβάνει ο προµηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
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1.2.1.1.9 Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προµηθευτή που δεν είναι ο
ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούµενης
παραγράφου
(1.2.1.1.8.) αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκοµίζονται από τον
προσφέροντα.
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε
την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «
∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθείσυνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
1.2.1.1 Τεχνική προσφορά
Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
1.2.1.2.1 Η Τεχνική Προσφορά.
Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος.
Στην συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
1.2.1.2.2
∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07 :
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους
επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την
αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην
οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού
προϊόντος, καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι
τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
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Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη
δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή
υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση.
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1.2.1.2.3
∆ικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.∆.118/07.
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή ή των
υπό-κατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λ.π.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή
διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους
προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation − EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας
Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρµόνισης , θα πρέπει από τον
προµηθευτή να προσκοµίζονται όλα τα προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία
δικαιολογητικά, για να
επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα
προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα,
πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή
κανονισµών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή
ελέγχου προϊόντων, διαπιστευµένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.
(Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση Εκθέσεων
∆οκιµών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε
επιµέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαµβάνονται στις
τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις ∆οκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από
διαπιστευµένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισµένων
ικανοτήτων.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

1.2.2

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του οικονοµικού φορέα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος.
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
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περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
Μαζί µε την Οικονοµική Προσφορά, υποβάλλεται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζεται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς,
για κάθε Προσφερόµενο Είδος ξεχωριστά, µε βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ K΄ ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, της παρούσας. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται
κατωτέρω:
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1.2.2.2 Τιµές
1.2.2.2.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση των ειδών ελεύθερων
µέχρι και εντός των διευθύνσεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
1.2.2.2.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.2.2.2.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον
χρησιµοποιείται
σε
ενδιάµεσους
υπολογισµούς.
Το
γενικό
σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του
πέντε.
1.2.2.2.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή
δεν
δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2.2.2.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
1.2.2.2.6 Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
αΗ προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται
πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής
απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν
είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες
των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.
βΟι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν
έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού
Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης
µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το
προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του
κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ,
την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε
άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω
Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης
Τελωνειακής Ένωσης.
1.2.2.1.7
Ι.
ΙΙ.

Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:
Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και
κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής
θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
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Η τιµή της προσφοράς για την παράδοση των ειδών ελεύθερων στον φορέα θα
δίδεται χωρίς τον υπολογισµό του ΦΠΑ.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται ισχύον τέλος χαρτοσήµου 3% για την Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.
και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
ΙΙΙ.
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1.2.2.2.8

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερους φορείς ή και
περισσότερα είδη, η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για την µονάδα κάθε είδους
χωριστά.

1.2.2.2.9

Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του
ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά
τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.2.1.7. Η
σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή του κάθε προσφεροµένου
είδους, και όχι στις τιµές των µερών, χωρίς ΦΠΑ.

1.2.2.2.10
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον
σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες
διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές
λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για
την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .
1.2.2.2.11
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά.
1.2.2.3 Τρόπος Πληρωµής
Στην προσφορά, ως τρόπος πληρωµής, ορίζεται η εξόφληση του εκατό τις εκατό (100%) της
συµβατικής αξίας των ειδών συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, µετά την οριστική παραλαβή τους
(µέγιστο χρονικό διάστηµα εξόφλησης: ένας (1) µήνας από την υπογραφή των πρωτοκόλλων
οριστικής παραλαβής των ειδών από την αρµόδια επιτροπή).
• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07) και την µε αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών
• Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους
µόλις περάσει η προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 προθεσµία, κατά τα
ειδικότερα σ’ αυτό οριζόµενα. Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένος να
καταβάλει ο αγοραστής υπολογίζεται ως ο απλός τόκος για την καθυστερηµένη πληρωµή σε
επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς συν οκτώ επιπλέον
ποσοστιαίες µονάδες.
1.2.3 Ρήτρα περιεχοµένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της
εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
Επισηµαίνεται ότι :
•

•

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα
σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150)
ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής
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ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους
απαράβατους όρους της
παρούσας διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των
προσφορών.
Ο χρόνος παράδοσης των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά
την λήξη χρόνου υποβολής των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Μετά την υποβολή της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από
αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της
Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των υπό προµήθεια
ειδών και όχι ξεχωριστά για κάθε είδος, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α΄
του παρόντος τεύχους.
Κάθε συµµετέχων, προκειµένου να αποδείξει την οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική του επάρκεια και τις τεχνικές ή / και επαγγελµατικές του ικανότητες
στην εκτέλεση παρόµοιων έργων, µπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων,
προς τους οποίους συνδέεται µε άµεσους ή έµµεσους δεσµούς, ανεξάρτητα από τη νοµική
φύση τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξει ότι όντως βρίσκονται στη
διάθεσή του τα µέσα των εν λόγω φορέων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της
σύµβασης.
Υπό την ανωτέρω έννοια, συµµετέχων που δεν πληροί αφ’ εαυτού τις ελάχιστες ανωτέρω
απαιτήσεις, µπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία άλλων φορέων, επί
ποινή αποκλεισµού, ως κατωτέρω:
(i) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείµενο
ανάλογης αποδεικτικής αξίας), υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα
αυτού, η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα
αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο συµµετέχων καταστεί ανάδοχος, ο φορέας θα
θέσει στη διάθεσή του, για όλη την καλυπτόµενη από τη σύµβαση χρονική περίοδο,
τους πόρους και τα µέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύµβασης.
Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαµβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία:
• την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση του φορέα,
• την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση του συµµετέχοντα
• τον αριθµό της διακήρυξης
• το είδος και την έκταση των πόρων και µέσων που θα τεθούν στη διάθεση του
συµµετέχοντα για την εκτέλεση της σύµβασης.
(ii) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείµενο
ανάλογης αποδεικτικής αξίας), υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του
συµµετέχοντα η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα
αναφέρεται ότι ο υποβάλλων προσφορά πρόκειται όντως να κάνει χρήση των
οποιασδήποτε φύσης µέσων που επικαλείται κατά την καλυπτόµενη από τη σύµβαση
χρονική περίοδο.
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•
•

•
•

•

•
•

•

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωµα να ζητήσει διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικά
στοιχεία επί των ανωτέρω, προκειµένου να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι
όροι του άρθρου 45, παρ. 2 και άρθρου 46, παρ. 3 του Π∆ 60/2007»
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2.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί
(υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά - Τεχνική
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν.

3.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπό-φακέλων των
προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υπό-φακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών.
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες –
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι
χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσµιών που τους ορίζονται.
Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών
προσφορών και οικονοµικών προσφορών), η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό θα
συντάξει σχετικό πρακτικό και µε βάση τις ηλεκτρονικές οικονοµικές και τεχνικές προσφορές
των υποψηφίων και θα τις κατατάξει σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά του λόγου
κάθε προσφέροντος
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Τιµή Προσφοράς
Λ=
--------------------------------15PROC002620776
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Σταθµισµένη Βαθµολογία Τεχνικών Προδιαγραφών
Τιµή Προσφοράς: είναι η τιµή ανά µονάδα είδους προµήθειας (χωρίς ΦΠΑ) για παράδοση του
είδους αυτού ελεύθερου στις διευθύνσεις του φορέα, χωρίς τον υπολογισµό του ΦΠΑ και των
τελών ταξινόµησης.
Σταθµισµένη Βαθµολογία Τεχνικών Προδιαγραφών Είδους: είναι το άθροισµα των
σταθµισµένων γινοµένων των επιµέρους συντελεστών βαρύτητας κάθε τεχνικής απαίτησης
(ανά ενότητα Τεχνικών Προδιαγραφών) επί την επιµέρους βαθµολογία τους.

4.

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

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος,
σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και
4.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
4.1.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία
υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά
περίπτωση είναι :
4.1.1.

Οι Έλληνες πολίτες :

4.1.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,
i)
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ.
2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166
της
28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄
305),
ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
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Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή
.pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

15PROC002620776 2015-03-06

4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4. έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση, δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία.
4.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 4.1.1.2 και 4.1.1.3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4.1.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του
∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
4.1.2.

Οι αλλοδαποί :

4.1.2.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1.
4.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της
κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
4.1.2.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
4.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
4.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου
ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
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4.1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :

15PROC002620776
2015-03-06
4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά
των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 αντίστοιχα.
-

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε.
και IKE , τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους
του.

4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4. έγγραφης ειδοποίησης, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
4.1.3.3. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153).

4.1.4.

Οι συνεταιρισµοί :

4.1.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της
παραγράφου 4.1.1.1.
4.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 της παραγράφου
4.1.1, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων 4.1.2.2,
4.1.2.3 και 4.1.2.4.
της παραγράφου 4.1.2, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 4.1.3.2 της παραγράφου 4.1.3.
4.1.4.3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
4.1.5. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική
ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την
ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστηµα
παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής
ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει
εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη
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µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆ 118/07 και
από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος.
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την
ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την
αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως
ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη
σφραγίδα ταχυδροµείου.
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4.2.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ
ΤΟΥΣ:
∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4)
αναφερόµενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι :
4.2.1. Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών,
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων), από τα οποία θα
προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα, είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης
του προσφερόµενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα
υποβάλει ισολογισµούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

5.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την
προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
6.

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά
και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως
επόµενη συµφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά και
ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισµός µαταιώνεται.
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Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως
και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η
εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι
δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και
τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07.
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7.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ 173/Α’).
Κάθε Προσφέρων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του,
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Νόµου 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) περί δικαστικής προστασίας κατά τη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, µε σκοπό την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τη νέα
Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την επόµενη της
ηµεροµηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, ο
προσφέρων δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
(προδικαστική προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η
παραπάνω προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς στην
Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία άρθρο 15 του
Π.∆. 118/07
και
Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10 ), µέσω του συστήµατος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή
υπογραφή.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισµού, καθώς και οι
αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους προσφέροντες
που συµµετέχουν στα επιµέρους στάδια.
Κατ’ άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 κάθε προσφέρων δύναται να καταθέσει αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων στο Αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
εποµένη της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται
να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, καθώς και
η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της Σύµβασης. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της
σύµβασης περιλαµβάνει τα στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 35 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄)
και αναφέρει τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης, όπως προκύπτουν από την
παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής
πρέπει να κατατεθεί παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της
προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Το 1/3 του ποσού του παραβόλου
καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 µέχρι την πρώτη συζήτηση και αν η
αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου 1/3 µε την απόφαση
του δικαστηρίου. Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί τις 50.000
ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες,
υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως ∆ικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ.) και υπέρ του
∆ηµοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο
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καταµερίζεται σε δύο αντίστοιχους Κ.Α.Ε. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της
αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου
.pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Ν.
3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
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8.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

8.1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07 και µετά τις
σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών που εκδίδει η
αναθέτουσα αρχή, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf και σε
φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται
από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία (όπως
αναφέρεται παραπάνω).
8.2.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και µετά την προσκόµιση των
δικαιολογητικών (σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή) του προσφέρων στην αρµόδια υπηρεσία,
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση.
9.
9.1.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (όπως στο υπόδειγµα 1 του παραρτήµατος
Γ).
9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα
στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
9.1.2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσης
δαπάνης εκτός το Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν.4281/2014 ,ΦΕΚ Α΄ 160/8-8-2014) της
προµήθειας, για τα οποία ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά.
9.1.3. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να ισχύει επί ένα µήνα µετά τη λήξη
του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη.
9.1.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών
χωρίς Φ.Π.Α. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και
αφού του ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της
σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι
αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.
9.1.5. Οι εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν
ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.
9.1.6. Η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτή ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’
9.1.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π.∆.(118/07) και στην
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.
-
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9.2.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
15PROC002620776
2015-03-06
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί
να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ αυτού µε
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων
(σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.∆.) ή να µετατίθεται .
9.3.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.
9.4.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση της σχετικής σύµβασης θα ανατεθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
9.5.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5
του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
9.6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Π.∆ 118/07.

27

ΑΔΑ: ΩΖΥΔ7ΛΗ-ΨΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

15PROC002620776
2015-03-06
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς αξιολογούνται
µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους
λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης.
2. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά της προµήθειας των ειδών του
ιατρικού εξοπλισµού (Βλ. Παράρτηµα Α΄) είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο
(Λ) της τιµής προσφοράς που θα προκύψει από την οικονοµική προσφορά του είδους,
προς την σταθµισµένη βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς του.
Λ=

Τιµή προσφοράς
--------------------------------Σταθµισµένη Βαθµολογία Τεχνικών Προδιαγραφών

3. Η τιµή προσφοράς υπολογίζεται όπως ορίζεται στην παρ. 1.2.2.2 ΤΙΜΕΣ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της ∆ιακήρυξης και στην παρ. 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της
διακήρυξης.
4. Η σταθµισµένη βαθµολογία τεχνικών προδιαγραφών, προκύπτει από την αξιολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του Παραρτήµατος ΣΤ’
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΦ.).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρ. 20 & 2.β. του Π.∆.118/07
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Τα κατατιθέµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα Ε΄ των Τεχνικών
Προδιαγραφών της ∆/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον
κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του
κατασκευαστικού οίκου.
2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να
διαθέτει στην Υπηρεσία, ανταλλακτικά των προσφερόµενων ειδών για δέκα (10) τουλάχιστον
έτη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προµήθεια ειδών
για τρία (3 ) τουλάχιστον χρόνια από την παραλαβή τους, εκτός αν άλλως ορίζεται, όσον
αφορά τον χρόνο ή άλλη µορφή εγγύησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε των Τεχνικών Προδιαγραφών
της ∆/ξης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για
οποιαδήποτε βλάβη του υπό προµήθεια είδους προερχόµενη από την συνήθη και ορθή χρήση
του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά
έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιµων υλικών. Εκεί που απαιτείται,
περιλαµβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προµηθευτή και για προληπτικό
έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, ώστε το υπό προµήθεια είδος να είναι σε
κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιµότητας.
4. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ο προµηθευτής υποχρεούται
πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης, να
καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας των ειδών, εκ ποσοστού ίσου µε
το 2,5% της συµβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ, εκτός εάν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε των
τεχνικών προδιαγραφών της ∆/ξης ορίζεται διαφορετικό ποσοστό. Η εν λόγω εγγυητική
επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.
5. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται.
6. Οι τυχόν τροποποιήσεις της σύµβασης δε θα αλλοιώνουν το προκηρυσσόµενο αντικείµενο.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια εξοπλισµού φυσικοθεραπευτηρίου και
νοσηλευτικού τµήµατος στη παλαιά πτέρυγα του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων
Ευρυτανίας. Η προµήθεια περιλαµβάνει ιατρικό εξοπλισµό για το φυσικοθεραπευτήριο και το
νοσηλευτικό τµήµα του Ιδρύµατος.
Με την προµήθεια του εξοπλισµού θα ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της παλαιάς
Πτέρυγας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας προσθέτοντας λειτουργικά
οφέλη τόσο στους τροφίµους του Ιδρύµατος αλλά και στους υπαλλήλους του Ιδρύµατος.
Βελτιώνεται η ποιότητα διαµονής, εξυπηρέτησης και λειτουργίας του Ιδρύµατος. Προσδίδει
αναβάθµιση στη παροχή υπηρεσιών και εν γένει στη διαβίωση των τροφίµων.
1.1 ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το
έργο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
–
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», περιλαµβάνει συνοπτικά:
Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού φυσικοθεραπευτηρίου και νοσηλευτικού
τµήµατος. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα προσφέρει και θα εγκαταστήσει τον εξοπλισµό που
περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά, την Εκπαίδευση προσωπικού (όπου απαιτείται) και τη
δοκιµαστική λειτουργία του µε την αντίστοιχη συντήρηση µέχρι την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του έργου/προµήθειας (όπως προκύπτει και αναφέρεται στο επόµενο
Κεφάλαιο ο χρόνος αυτής της δοκιµαστικής λειτουργίας είναι 10 ηµέρες). Επίσης, ο ανάδοχος
θα προσφέρει στην τεχνική προσφορά του (και θα αξιολογηθεί, όπως περιγράφεται σε
επόµενο Κεφάλαιο – Κριτήρια Αξιολόγησης) τον χρόνο, µετά την οριστική παραλαβή της
προµήθειας, στον οποίο θα ελέγχει την καλή λειτουργία και θα συντηρεί τον εξοπλισµό,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή καθώς και τον χρόνο εγγύησης του εξοπλισµού (ο
οποίος προκύπτει από τον χρόνο εγγύησης του εξοπλισµού της κατασκευάστριας Εταιρείας).
Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου του Αναδόχου περιγράφεται στις παραγράφους
που ακολουθούν.
1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού, οι προδιαγραφές
του οποίου περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. Στον πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται συνοπτικά τα υπό προµήθεια είδη του εξοπλισµού. Η παράδοση του
εξοπλισµού θα γίνει στους τόπους εγκατάστασής του Θεραπευτηρίου Χρονίων παθήσεων
Ευρυτανίας.

ΕΙ∆ΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΗ LASER ΣΗΜΕΙΑΚΟ
LASER ΣΑΡΩΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΚΡΕΒΑΤΙ BOBATH
∆ΙΖΥΓΟ ΒΑ∆ΙΣΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΑΝΟ∆ΟΥ - ΚΑΘΟ∆ΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΗ BALANCE
MONA∆Α ΘΕΡΜΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΠΟ∆Ο ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ
ΠΑΤΕΡΙΤΣΑ ΑΓΚΩΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ
ΖΕΥΓΟΣ ΠΑΤΕΡΙΤΣΕΣ ΑΓΚΩΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

15PROC002620776 2015-03-06

1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
1
2
1
2
2
7

1.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο µέγιστος συνολικός χρόνος παράδοσης των διαφόρων ειδών, στις θέσεις που
προδιαγράφονται, θα είναι 2 µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η οριστική
παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνει µετά από δέκα ηµέρες συνεχούς δοκιµαστικής λειτουργίας.
1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η
Η µη συµµόρφωση µε τις παρακάτω γενικές απαιτήσεις αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
1. Ο ανάδοχος στην προσφορά του θα αναφέρει απαραίτητα κατά την ίδια σειρά και
παραγραφοποίηση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που προσφέρει, όπως
αναφέρονται στο παρόν. ΄Οπου υπάρχουν αριθµητικά δεδοµένα θα αναφερθούν µε τις
ίδιες µονάδες και τρόπο έκφρασης. Στις προσφορές θα περιέχεται υποχρεωτικά
πίνακας συµµόρφωσης για όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και δίπλα θα
αναφέρεται απαραίτητα στον πίνακα αυτό η παραποµπή τεκµηρίωσης.
2. Η συµµόρφωση θα πρέπει να αποδεικνύεται από το έντυπο υλικό των κατασκευαστών
(επίσηµα τεχνικά εγχειρίδια) ή από άλλα επίσηµα στοιχεία (υπεύθυνη δήλωση του
αναδόχου συνοδευόµενη από επίσηµες ενυπόγραφες δηλώσεις του κατασκευαστή,
στην ελληνική γλώσσα). Η ανεπαρκής τεκµηρίωση ή η απλή δήλωση της
συµµόρφωσης προς τις γενικές απαιτήσεις στην τεχνική προσφορά του αναδόχου θα
θεωρηθεί ως µη-συµµόρφωση.
3. Όλα τα είδη του προσφερόµενου εξοπλισµού θα είναι καινούργια και αµεταχείριστα και
θα διαθέτουν έγκριση τύπου που θα πιστοποιεί την ισοδυναµία τους µε τα ισχύοντα
αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) (µε σχετική τεκµηρίωση στην προσφορά).
4. Ο ανάδοχος θα συµπεριλάβει στην προσφορά του επικυρωµένα αντίγραφα των
παραπάνω πιστοποιητικών.
5. Ο εξοπλισµός θα είναι υψηλής ποιότητας, εργοστασιακά, προερχόµενα από
ειδικευµένους οίκους στα αντίστοιχα αντικείµενα. Για κάθε προσφερόµενο είδος θα
αναφέρεται ο κατασκευαστής και η χώρα προέλευσης.
6. Υποχρεωτικά θα αναφέρεται στην προσφορά ο τόπος κατασκευής και το µοντέλο κάθε
είδους.
7. Για όλα τα προσφερόµενα είδη θα υποβάλλονται έντυπα του κατασκευαστή. Η
παραποµπή τεκµηρίωσης της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της τεχνικής
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προσφοράς θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα έντυπα του κατασκευαστή ή από
πρωτότυπες ενυπόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις µε διευκρινίσεις του κατασκευαστή. Σε
περίπτωση διάστασης των αναγραφόµενων στην προσφορά του αναδόχου και των
αντίστοιχων εντύπων του κατασκευαστή θα λαµβάνονται υπόψη για την τεχνική
αξιολόγηση τα δεδοµένα των εντύπων του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ.
λόγω παλαιότητας) των prospectus (τεχνικών φυλλαδίων) θα πρέπει να επισηµαίνεται
από επίσηµη ενυπόγραφη δήλωση του κατασκευαστή, στην οποία θα
συµπεριλαµβάνονται µε λεπτοµέρεια οι τυχόν αλλαγές, όπως και τεχνικά να
αιτιολογούνται πλήρως ο τρόπος µε τον οποίον έγιναν οι αλλαγές αυτές και ο τρόπος
διαπίστωσης των αλλαγών αυτών κατά την λειτουργία των οργάνων.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε ψηφιακή και έντυπη µορφή δύο εγχειρίδια
στα Ελληνικά,
9. Τα εγχειρίδια θα είναι πλήρη µε όλα τα σχετικά διαγράµµατα και εικόνες.
10. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη συνδεσµολογία (συµπεριλαµβανοµένων των απαραιτήτων
υλικών) όλων των προσφερόµενων ειδών.
11. Ο ανάδοχος αξιολογείται για το σύνολο των ειδών του παρόντος τµήµατος που ζητά η
διακήρυξη. ∆εν είναι αποδεκτή προσφορά για µέρος µόνο των
προδιαγραφόµενων ειδών του παρόντος τµήµατος. Η τεχνική απόρριψη του
αναδόχου για κάποιο συγκεκριµένο είδος προκαλεί αυτόµατα την απόρριψη ολόκληρης
της προσφοράς του.
12. Ο ανάδοχος στην οικονοµική προσφορά του θα περιέχει πλήρη κατάλογο τιµών µε όλα
τα ανταλλακτικά και αναλώσιµα, που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία των
προσφεροµένων ειδών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
13. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση της
κατασκευάστριας εταιρείας ή του ιδίου για άµεση αντικατάσταση µέγιστης διάρκειας
τουλάχιστον 3 ετών µετά την οριστική παραλαβή τους, η οποία θα κατατεθεί. Η
εγγύηση θα καλύπτει και την αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού η οποία θα απαιτηθεί.
14. Ο ανάδοχος οφείλει να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του το χρόνο που θα
προσφέρει τεχνική υποστήριξη αδαπάνως για όλα τα είδη µετά την οριστική παραλαβή
των ειδών (χρόνος που αξιολογείται ως αντίστοιχο κριτήριο). Για το παραπάνω
προσφερόµενο χρονικό διάστηµα ο ανάδοχος θα καταθέσει στην τεχνική προσφορά
του Πίνακα ανταλλακτικών και αναλώσιµων που θα διαθέσει αδαπάνως.

15PROC002620776 2015-03-06

1.5 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1.5.1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

•

H συσκευή να είναι επιτραπέζια για νοσοκοµειακή χρήση, σύγχρονης τεχνολογίας,
εγκεκριµένη από διεθνείς οργανισµούς ασφαλείας.

•

Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη υγρού κρυστάλλου 6’’ για να µπορεί ο θεραπευτής να
ελέγχει ανά πάσα στιγµή τις παραµέτρους τις εκάστοτε θεραπείας.

•

Να διαθέτει

ελληνικό µενού για την απεικόνιση των παραµέτρων και να έχει τη

δυνατότητα ανίχνευσης τυχόν βλάβης.
•

Να έχει τη δυνατότητα αναβάθµισης µέσω υποδοχής κάρτας

•

To software του Biofeedback να διαθέτει τα παρακάτω :

•

EMG συνεχή

•

EMG άσκηση-ανάπαυση

•

EMG πρόγραµµα εκπαίδευσης

•

EMG µε ηλεκτρόδια πίεσης για ακράτεια
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•

Συνδυασµό EMG και ρευµάτων

• Να έχει επιλογή γραφήµατος2015-03-06
καµπύλης ή µπάρας.
15PROC002620776
•

Να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης – καταγραφής των αποτελεσµάτων

•

Να έχει οθόνη LCD ώστε να υπάρχει οπτικό και ακουστικό Feedback

•

Να διαθέτει τις εξής µορφές ηλεκτροθεραπείας :

•

Τετραπολική εφαρµογή παρεµβαλλόµενων & µε µορφές vector

•

∆ιπολική εφαρµογή παρεµβαλλόµενων

•

Ρώσικο παλµό

•

Ασύµετρο διφασικό παλµό (T.E.N.S.)

•

Συµµετρικό διφασικό παλµό (T.E.N.S.)

•

Εναλλασσόµενο ορθογώνιο παλµό

•

Ορθογώνιο παλµό (Φαραδικό)

•

Τριγωνικό παλµό (Φαραδικό)

•

Κυµατοµορφή κατά Trabert

•

Γαλβανικό συνεχές

•

Μικρορεύµατα

•

MF-Μονοφασικό σταθερό

•

Να διαθέτει σύστηµα σταθερού Voltage και σταθερού ρεύµατος και να έχει τη
δυνατότητα

ανίχνευσης

επώδυνων

σηµείων

καθώς

και

τη

δυνατότητα

ηλεκτροδιάγνωσης µε καµπύλες αναδιπλούµενες I/T.
•

Να διαθέτει έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας.

•

Να διαθέτει κενές θέσεις µνήµης για δυνατότητα καταχώρησης προγραµµάτων.

•

Να έχει υποδοχή που προσαρµόζεται ειδικό Remote Control για τον εξ’ αποστάσεως
χειρισµό της συσκευής.

•

Να διαθέτει δύο εξόδους ανεξάρτητες µεταξύ τους, οι οποίες να µπορούν να
ενεργοποιηθούν µε διαφορετικές παραµέτρους και τη δυνατότητα ο θεραπευτής να
επέµβει στις κυµατοµορφές και να δηµιουργήσει παλµούς τραπεζοειδείς µε χρόνους
ανόδου-ώσης-καθόδου και παύσεων.

•

Η αναρρόφηση να είναι συνεχούς και 2 παλµικών εκποµπών

•

Ο υπέρηχος να διαθέτει δύο κεφαλές διαµέτρου 5cm2 και 0.8 cm2, να λειτουργεί σε 2
συχνότητες 1&3 MHz καθώς και σε συνεχή-παλµική εκποµπή

•

Να έχει δυνατότητα προσαρµογής δεύτερης κεφαλής µικρότερης επιφάνειας

•

Να έχει δυνατότητα συνδυασµού ηλεκτροθεραπείας – υπερήχου

•

Η κεφαλή των υπερήχων να έχει φωτεινή ένδειξη για τον έλεγχο της επαφής µε τον
ασθενή και διαθέτει τιµές BNR & ERA.

•

Να διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark
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1.5.2. ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

15PROC002620776
2015-03-06
Τροχήλατη συσκευή, Νοσοκοµειακού
τύπου, ψηφιακής

τεχνολογίας, µε οθόνη υγρών

κρυστάλλων.
Να διαθέτει:
•

∆υνατότητα συνεχούς και παλµικής εκποµπής

•

δύο (2) ανεξάρτητες εξόδους

•

δυνατότητα ορισµού του εύρους παλµού

•

δυνατότητα ορισµού της συχνότητας

•

πολύσπαστους και ρυθµιζόµενους βραχίονες

•

το ηλεκτρόδιο να έχει αισθητήρα επαφής, σε περίπτωση που ο ασθενής έχει
αποµακρυνθεί από τη σωστή θέση

•

πρωτόκολλα θεραπείας

•

µνήµες για δηµιουργία νέων πρωτοκόλλων θεραπείας

•

ισχύ εξόδου µέχρι 200 Watt

•

ρυθµιζόµενο χρονόµετρο θεραπείας, µε ακουστικό σήµα και αυτόµατη διακοπή της
εξόδου, µετά το πέρας της θεραπείας

Να συνοδεύεται από δύο (2) βραχίονες και δύο (2) ηλεκτρόδια
1.5.3. ΣΥΣΚΕΥΗ LASER ΣΗΜΕΙΑΚΟ
•

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε οθόνη έγχρωµη αφής.

•

Να είναι φορητή και να συνοδεύεται από ειδικό βαλιτσάκι.

•

Να είναι συνεχούς και παλµικής εκποµπής.

•

Να διαθέτει δυνατότητα σηµειακής θεραπείας µε probe.

•

Να παρέχεται η δυνατότητα εµφάνισης στη οθόνη παραγόµενης ενέργειας σε joule.

•

Να έχει µέση ισχύ τουλάχιστον 6W.

•

Να έχει αποθηκευµένα προγράµµατα θεραπείας, ελεύθερες µνήµες και δυνατότητα
ρύθµισης από το θεραπευτή.

•

Να διαθέτει 2 µήκη κύµατος (660 και 905 nm).

•

Να διαθέτει CE MARK.

1.5.4. LASER ΣΑΡΩΣΗΣ
•

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.

•

Να είναι τροχήλατο.

•

Να έχει προγράµµατα θεραπείας και να µπορεί να προγραµµατιστεί ανεξάρτητα από
τον θεραπευτή.

•

Να διαθέτει οθόνη τεχνολογίας αφής (touch screen) για την ρύθµιση των παραµέτρων.
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•

Να διαθέτει οπτικοακουστικό έλεγχο ώστε να γίνεται η χρήση του συστήµατος ακόµα

πιο εύκολη µέσω των οδηγιών
που δίνει στον χρήστη.
15PROC002620776
2015-03-06
•

Να διαθέτει interactive πρόγραµµα για αναβάθµιση software µέσω interface.

•

Να διαθέτει σύστηµα ψύξης που εγγυάται τη µεγάλη διάρκεια ζωής της πηγής και τη
σταθερότητα των παραµέτρων εκποµπής.

•

Απαραιτήτως να διαθέτει πρόγραµµα sequential για σηµειακή χρήση µε δυνατότητα
αποµνηµόνευσης των σηµείων.

•

Να έχει ισχύ 6,0 W.

•

Να έχει µήκος κύµατος στα 780 – 790 nm

•

Να ελέγχεται από µικροεπεξεργαστές.

•

Ο βραχίονας να κινείται ηλεκτρικά.

•

Να είναι εγκεκριµένο από διεθνή Ινστιτούτα ασφαλείας.

•

Τροφοδοσία πόλεως 220 V / 50-60Hz.

•

Display : LCD colour display 200 colours και άνω.

•

Να διαθέτει σήµανση C.E. Mark.

1.5.5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
•

Ο µηχανισµός να είναι κατάλληλος για νοσοκοµειακή χρήση

•

Η Βάση όλου του συστήµατος θεραπείας στη οροφή, να είναι στέρεας κατασκευής .

•

Οι µηχανισµός ανάρτησης να έχει την δυνατότητα µπλοκαρίσµατος των ιµάντων
ανάρτησης του ασθενή στο επιθυµητό ύψος. Επιπλέον να διαθέτει ειδικό µηχανισµό
λειτουργίας ώστε οι ιµάντες να κινούνται ελεύθερα.

•

Να διαθέτει ειδικά ράουλα όπου µε την προσαρµογή ιµάντων να επιτρέπει ασκήσεις
κινητοποίησης ασθενών

•

Όλο το σύστηµα να διαθέτει βάρη άσκησης 0.5 ,1, 2, 2.5 krg.. Τα βάρη να έχουν την
δυνατότητα προσαρµογής και ρύθµισης

κατά ύψος

στους ιµάντες. Να διαθέτουν

ειδικά κλιπς πρόσδεσης για το σκοπό αυτό.
•

Όλο το σύστηµα να διαθέτει πλήρες σετ από δέστρες και ιµάντες άσκησης
διαφορετικού µήκους και πλάτους καλύπτοντας

τις ανάγκες του φυσιοθεραπευτή.

Επιπλέον ελαστικοί ιµάντες υψηλής και χαµηλής αντίστασης. Όλοι οι ιµάντες να
διαθέτουν ειδικό προσαρµογέα που να επιτρέπει έναν ιµάντα σύνδεσης ταυτόχρονα µε
άλλους.
•

Το σύστηµα να παρέχει εγχειρίδιο ασκήσεων.

1.5.6. ΚΡΕΒΑΤΙ BOBATH
•

Να είναι ειδικό κρεβάτι για νευρολογικές παθήσεις

•

Να έχει διαστάσεις : 200 x 120 cm (Μ x Π)
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•

Να στηρίζεται σε σταθερή βάση και σύστηµα τροχών για εύκολη µετακίνηση

• Να διαθέτει φρένα στους τροχούς
15PROC002620776
2015-03-06
•

Να διαθέτει δύο (2) τµήµατα:
1.Προσκέφαλο:67x120 cm
2.Κορµός

•

:133x120 cm

Να έχει δυνατότητα ανύψωσης από 43-93 cm ηλεκτρικά µε σύστηµα all around
operation.

•

Να συνοδεύεται από 6 µαξιλάρια διαστάσεων:
-Κυλινδρικό 50χ15
-Ηµικυλινδρικό 27χ16χ18
- Ηµικυλινδρικό 28χ9χ11
-Αυχένος
-Προσώπου
-Σφήνα 50Χ30Χ15
-Να διαθέτει CE MARK

1.5.6. ∆ΙΖΥΓΟ ΒΑ∆ΙΣΗΣ
•

Να είναι µεταλλικής κατασκευής.

•

Μήκος δοκού κατ’ ελάχιστο 2m .

•

Το ύψος των χειρολαβών να αυξοµειώνεται από 70 cm έως 110 cm, µε εργονοµικό και
ασφαλή µηχανισµό.

•

H απόσταση µεταξύ των δοκών να είναι 60cm.

•

Η άλλη πλευρά να έχει 3 σκαλοπάτια.

1.5.7. ΣΚΑΛΑ ΑΝΟ∆ΟΥ – ΚΑΘΟ∆ΟΥ
•

Nα είναι ξύλινης & µεταλλικής κατασκευής τα στηρίγµατα

•

Να έχει δεξιά γωνία

•

Nα έχει πλατύσκαλο

•

Το ύψος των χειρολαβών να µπορεί να αυξοµειωθεί

•

Η µία πλευρά να έχει 4 σκαλοπάτια

•

Η άλλη πλευρά να έχει 3 σκαλοπάτια

1.5.8. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Να αποτελείται από τα εξής:
•

∆ιπλό πολύζυγο

•

3 σκαλοπατάκια

•

εσκαµπώ σταθερό 65cm ύψους

•

καθρέπτης 168χ60 cm
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•

Σετ µπάλες 5 τεµ.

• Σετ πλαστελίνες 10 τεµ.
15PROC002620776
2015-03-06
•

Σετ λάστιχα ενδυνάµωσης 10 τεµ

•

Σετ αυτοκόλλητα βάρη 0,5-1-2-3 kgr σε ζεύγη

•

Σετ αλτήρων 0,5-1-2-3-4-5 kgr σε ζεύγη

•

Συσκευή περιστροφής καρπού

1.5.9. ∆ΙΝΟΛΟΥΤΡΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
•

Να διαθέτει τουρµπίνα αθόρυβης λειτουργίας µε σύστηµα αυτοπροστασίας

•

Να διαθέτει δέκα ακροφύσια αυξοµείωσης της έντασης, τόσο του νερού, όσο και του
αέρα

•

Η ισχύς του µοτέρ να είναι 1,20 ΗΡ

•

Να συνοδεύεται από ειδικό εσκαµπώ µε δυνατότητα αυξοµείωσης ύψους.

•

∆ιαστάσεις εξωτερικές :

•

Ύψος : 0,47 cm (0,77 cm µε τη βάση που συνοδεύεται)

•

Πλάτος: 0,60cm

•

Μήκος: 1,00m

•

Nα διαθέτει ενσωµατωµένη ηλεκτρική αντίσταση για την αποφυγή πιθανών
ατυχηµάτων από ηλεκτροπληξία.

•

Η θέρµανση του νερού να γίνεται από εξωτερική παροχή.

•

Να διαθέτει σήµανση C.E. Mark

1.5.10. ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
•

H συσκευή να είναι επιτραπέζια για νοσοκοµειακή χρήση, σύγχρονης τεχνολογίας,
εγκεκριµένη από διεθνείς οργανισµούς ασφαλείας

•

Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη υγρού κρυστάλλου 6’’ για να µπορεί ο θεραπευτής να
ελέγχει ανά πάσα στιγµή τις παραµέτρους τις εκάστοτε θεραπείας.

•

Να διαθέτει

ελληνικό µενού για την απεικόνιση των παραµέτρων και να έχει τη

δυνατότητα ανίχνευσης τυχόν βλάβης.
•

Να έχει τη δυνατότητα αναβάθµισης µέσω υποδοχής κάρτας

•

Να διαθέτει τις εξής µορφές ηλεκτροθεραπείας :

•

Τετραπολική εφαρµογή παρεµβαλλόµενων & µε µορφές vector

•

∆ιπολική εφαρµογή παρεµβαλλόµενων

•

Ρώσικο παλµό

•

Ασσύµετρο διφασικό παλµό (T.E.N.S.)

•

Συµµετρικό διφασικό παλµό (T.E.N.S.)

•

Εναλλασόµενο ορθογώνιο παλµό

•

Ορθογώνιο παλµό (Φαραδικό)
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•

Τριγωνικό παλµό (Φαραδικό)

• Κυµατοµορφή κατά Trabert 2015-03-06
15PROC002620776
•

Γαλβανικό συνεχές

•

Μικρορεύµατα

•

MF-Μονοφασικό σταθερό

•

Να διαθέτει σύστηµα σταθερού Voltage και σταθερού ρεύµατος και να έχει τη
δυνατότητα

ανίχνευσης

επώδυνων

σηµείων

καθώς

και

τη

δυνατότητα

ηλεκτροδιάγνωσης µε καµπύλες αναδιπλούµενες I/T.
•

Να διαθέτει έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας.

•

Να διαθέτει κενές θέσεις µνήµης για δυνατότητα καταχώρησης προγραµµάτων.

•

Να έχει υποδοχή που προσαρµόζεται ειδικό Remote Control για τον εξ’ αποστάσεως
χειρισµό της συσκευής.

•

Να διαθέτει δύο εξόδους ανεξάρτητες µεταξύ τους, οι οποίες να µπορούν να
ενεργοποιηθούν µε διαφορετικές παραµέτρους και τη δυνατότητα ο θεραπευτής να
επέµβει στις κυµατοµορφές και να δηµιουργήσει παλµούς τραπεζοειδείς µε χρόνους
ανόδου-ώσης-καθόδου και παύσεων.

•

Η αναρρόφηση να είναι συνεχούς και 2 παλµικών εκποµπών

•

Να διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark

1.5.11. ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
Nα διαθέτει:
•

Να δύναται η τοποθέτηση του σε κρεβάτι

•

Χειριστήριο µε έγχρωµη οθόνη 2.7" και software άσκησης

•

Πετάλια µε µανιβέλα

•

Βάση χωρίς ροδάκια

•

CE MARK

1.5.12. ΣΥΣΚΕΥΗ BALANCE
•

Πλατφόρµα ιδιοδεκτικότητας διαµέτρου 60cm περίπου µε δυνατότητα περιστροφής
360ο οριζόντια και 20ο κάθετα.

•

Η πλατφόρµα να επιτρέπει τη στατική µέτρηση και θεραπεία, τη δυναµική µέτρηση και
θεραπεία και εφαρµογές σε ποικίλες θέσεις.

•

Η συσκευή να

είναι τροχήλατη µε κάγκελο για την υποστήριξη του ασθενή όταν

απαιτηθεί.
•

Να διαθέτει software ασκήσεων.

•

Να διαθέτει ενσωµατωµένο Η/Υ µε 17’’ touch screen οθόνη

1.5.13. MONA∆Α ΘΕΡΜΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ
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•

Να είναι τροχήλατη

• Να είναι κατασκευασµένο από
ανοξείδωτο χάλυβα
15PROC002620776
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•

Να διαθέτει µόνωση και θερµοστάτη ρυθµιζόµενο έως 74 βαθµούς

•

Το άνοιγµα της συσκευής να είναι στο επάνω µέρος

•

Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία του θερµοστάτη

•

Να συνοδεύεται από 8 θερµά επιθέµατα

•

Να διαθέτει CE MARK

1.5.14. ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ
• Να είναι τροχήλατη
•

Να είναι κατασκευασµένη εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

•

Το άνοιγµα να είναι στο πάνω µέρος της συσκευής και να διαθέτει κάλυµµα

•

Να διαθέτει θερµοστάτη για τη διατήρηση της θερµοκρασίας από –6 έως –12 βαθµούς

•

Να συνοδεύεται από 12 ψυχρά επιθέµατα

•

Να διαθέτει CE MARK

1.5.15. ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Να είναι κατασκευασµένο από µεταλλικό σκελετό ,βαρέως τύπου και µε πλαστικές µετόπες. Η
επιφάνεια ύπνου να είναι από ABS. Οι τροχοί να είναι διαµέτρου 150 mm µε ταυτόχρονο
φρένο και κάλυµµα βάσης µηχανισµού µε ABS. Να διαθέτει χειροκίνητο CPR , auto contour ,
ελαστικοί προσκρουστήρες, υποδοχές για στατώ ορού και στατώ έλξης και χειριστήριο ασθενή
.
Οι κινήσεις του να γίνονται ηλεκτρικά και να είναι τουλάχιστον οι εξής:
o

Ηλεκτρική ανύψωση πλάτης 80°

o

Ηλεκτρική κάµψη γονάτων 40°

o

Ηλεκτρική αυξοµείωση ύψους (εύρος 39cm).

o

Trendelenburg / antitrentelenburg ηλεκτρικά 18°

o

Ανύψωση ποδιών µηχανικά.

Στην κλίνη να συµπεριλαµβάνετε το στρώµα που θα είναι από φυσικό λατέξ πάχους
τουλάχιστον 100 mm µε αδιάβροχη προσθαφαιρούµενη αντιβακτηριακή θήκη . Να διαθέτει
ενσωµατωµένα προστατευτικά κάγκελα για την προστασία των ασθενών µε δυνατότητα
χειροκίνητης ανάκλισης.
1.5.16. ΤΡΙΠΟ∆Ο ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ
Να είναι κατασκευασµένο αλουµίνιο ελαφρού τύπου µε αντιολισθητικά υποπόδια.
Να έχει ρύθµιση ύψους µε µπουτόν από 75-95 cm. Οι διαστάσεις της βάσης να είναι περίπου : 23
x 28 cm
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1.5.17. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

15PROC002620776
2015-03-06
Να εχει τις χειρολαβές σε µικρότερο
ύψος που διευκολύνουν το σήκωµα από την καρέκλα,
την τουαλέτα κλπ. Σκελετός να είναι κατασκευασµένος από ανοδιωµένο αλουµίνιο, ελαφριού τύπου
µε ανατοµικές λαβές. Να διαθέτει µηχανισµός πτύξεως µε µπουτόν για εύκολη µεταφορά και
αποθήκευση.
Μία µπάρα στήριξης για µεγαλύτερη αντοχή και σταθερότητα..Μέγιστο βάρος χρήστη 110 Kg.
Οι διαστάσεις του περίπου να είναι 54(Π) x 61(M) x 79-96(Y)cm.
1.5.18. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ
Περιπατητήρας σπαστός µε κινούµενους βραχίονες κατασκευασµένος από αλουµίνιο ελαφρού
τύπου και να χρησιµοποιείται ώστε να µπορεί ο ασθενής να βαδίζει χωρίς να σηκώνει καθόλου το
"Π" από το έδαφος.
Οι διαστάσεις του περιπατητήρα να είναι περίπου: 47 (Π) x 56 (Μ) x 81-99 (Y)cm.
1.5.19. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ
Ο σκελετός να είναι κατασκευασµένος από ιωδιωµένο αλουµίνιο, ελαφριού τύπου.
Να διαθέτει ανατοµικές λαβές πλαστικές PU και το ύψος του να είναι ρυθµιζόµενο [70 - 85 cm].
Να διαθέτει κλίση για µεγαλύτερη σταθερότητα και πρόληψη ανατροπής προς τα εµπρός.
Οι ∆ιαστάσεις του να είναι περίπου : 40(Π) x 46(Μ) x 70-85(Y) cm
1.5.20. ΠΑΤΕΡΙΤΣΑ ΑΓΚΩΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ
Να ∆ιαθέτει:
•

Εργονοµική λαβή καρπού και βραχίονα

•

Ρύθµιση ύψους µε µπουτόν 73 - 96 cm (χειρολαβή)

•

Αντιολισθητικά υποπόδια

•

Ανακλαστήρα στη χειρολαβή

1.5.21. ΖΕΥΓΟΣ ΠΑΤΕΡΙΤΣΕΣ ΑΓΚΩΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ
Να είναι κατασκευασµένες από αλουµίνιο ελαφρού τύπου
Να διαθέτει :
•

Εργονοµική λαβή καρπού και βραχίονα

•

Ρύθµιση ύψους µε µπουτόν (73 - 96 cm)

•

∆υνατότητα ρύθµισης του ύψους των λαβών µε µπουτόν

•

Αντιολισθητικά υποπόδια
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1.5.22. ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

15PROC002620776
2015-03-06
Φορητός συµπυκνωτής υψηλής παροχής,
µε δυνατότητα ρύθµισης 3

παλµών (παροχή 3

λίτρων/λεπτό κατ' αντιστοιχία).
Η εσωτερική µπαταρία να έχει τουλάχιστον 3 ώρες αυτονοµίας µεταξύ φορτίσεων. Να µπορεί
να συνδυαστεί και µε τις εξωτερικές µπαταρίες για µεγαλύτερη αυτονοµία.
Να έχει ακουστική και φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση έναρξης Λειτουργίας, Pulse flow,
κατάσταση µπαταρίας, αποσύνδεση παροχής, υπερφόρτωση συστήµατος, υψηλή και χαµηλή
πίεση και ανάγκη για συντήρηση
Το βάρος της να µην υπερβαίνει τα 3,5 kg.
1.5.23. ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Να λειτουργεί µε ρεύµα πόλεως και µε επαναφορτιζόµενη
µπαταρία µε αυτονοµία περίπου 3 ωρών. Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη TFT τουλάχιστον 8’’
•

Να φέρει ενισχυτές για :
o

ΗΚΓράφηµα

o

Αναπνοή

o

Αναίµακτη πίεση

o

Οξυµετρία

o

Θερµοκρασία

•

Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερµούς µε ρυθµιζόµενα όρια.

•

Να είναι µικρού όγκου και βάρους .

Επιπλέον :
•

Να απεικονίζει 3 κυµατοµορφές ταυτόχρονα τουλάχιστον καθώς και όλα τα αλφαριθµητικά
στοιχεία.

•

Να φέρει χειρολαβή µεταφοράς και φωτεινό φάρο για τα alarms.

1.5.24. ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ
Τροχήλατος, ηλεκτροκίνητος, µε αποσπώµενη επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Να διατίθεται µε
τον φορτιστή αυτής. Θα είναι κατάλληλος για την έγερση των ασθενών από καθιστή θέση (π.χ.
από αναπηρικό αµαξίδιο). Το εύρος ανύψωσης να είναι 60 cm περίπου. ∆υνατότητα
ανύψωσης τουλάχιστον 190kg. Το υλικό κατασκευής του σκελετού να είναι από ελαφρύ
αλουµίνιο.
Να διαθέτει αδιάβροχο χειριστήριο παλάµης για την ανύψωση των ασθενών.
Τα πόδια του µηχανισµού να ανοιγοκλείνουν από το χειριστήριο παλάµης.
Το σύστηµα να διαθέτει δυο τρόπους πρόσδεσης, µε ζώνη ορθοστάτη και σάκο ανάρτησης
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τύπου sling όπου συγκρατεί το βάρος του ασθενή.
Η πλατφόρµα στήριξης των ποδιών2015-03-06
να αποσπάται.
15PROC002620776
Να διαθέτει βραχίονες -

µπράτσα υποστήριξης ασθενή από µαλακό ανθεκτικό υλικό και

χερούλια συγκράτησης.
Ο µηχανισµός υποστήριξης της κνήµης κατά την ανύψωση να ακολουθεί την φυσική στάση
του σώµατος και να είναι αποσπώµενου τύπου.
Να διαθέτει αποσπώµενο κάθισµα. Να διαθέτει µηχανισµό ευθείας πηδαλιούχησης, στήριγµα
κεφαλής και γιλέκο στήριξης.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ
Να διαθέτει οθόνη LCD δύο γραµµών και µενού λειτουργιών στα Ελληνικά, µνήµη εγγράφου
28 σελίδων τουλάχιστον, ταχεία σάρωση και κλήση µέσω πλήκτρου πλοήγησης για 50
σταθµούς. Η ταχύτητα αποστολής του να είναι τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα ανα σελίδα.
1.5.25. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
•

Να είναι ασπρόµαυρο ψηφιακό µε µέθοδο εκτύπωσης laser, τελευταίο µοντέλο
ανάλογου τύπου, αµεταχείριστο και όχι ανακατασκευής και να διαθέτει τα παρακάτω
τεχνικά χαρακτηριστικά:

•

Μέγεθος πρωτοτύπου /αντιγράφου: Α3-Α4

•

Φόρτος εργασίας (σελίδες /µήνα) : Μέχρι 75000

•

Χειρισµός Χαρτιού: ∆ύο δίσκοι χαρτιού 500 φύλλων 70-80 gr/m2 ανά συρτάρι,
αυτόµατος τροφοδότης διπλής όψης, 50 φύλλων, αυτόµατης αναστροφής

•

Ταχύτητα εκτύπωσης Α4: 20σελίδες ανά λεπτό ή περισσότερες

•

Αντιγραφή (χρόνος πρώτης σελίδας) < 4,5 δευτερόλεπτα

•

Μνήµη τουλάχιστον 128ΜΒ

•

Ανάλυση τουλάχιστον 600x600 dpi

•

∆υνατότητα Ζοοm 50-200% µε βήµα 1%

•

Αυτόµατος & χειροκίνητος έλεγχος φωτεινότητας

•

Σελιδοποίηση

•

Λειτουργία 2 σε 1

•

Αντιγραφή ταυτότητας
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•

Πολλαπλά Αντίγραφα: Έως 1-99

15PROC002620776
2015-03-06
• Οθόνη: LCD µε οπίσθιο φωτισµό
•

Λειτουργία εξοικονόµησης γραφίτη

•

Συνδεσιµότητα USB 2.0, παράλληλη, Ethernet 10/100 BaseT

•

Ηλεκτρική παροχή:

•

Τροφοδοσία: 220 VAC 50/60 Hz

•

Μέση Κατανάλωση ισχύος: 1300 W

•

Κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας: 4,7 W

1.5.26. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ
•

Τύπος τροφοδοτικού: ATX 12V

•

Ελάχιστης Ονοµαστικής Ισχύς: ≥ 450 Watts

•

Προστασία: Over Power Protection / Over Current Protection / Short
Circuit Protection

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
•

∆υο (2) ή παραπάνω φυσικών πυρήνων

•

Μνήµη Cache: 3 MB

•

Χρονισµός: 3.0GHz

•

USB 2.0: 4

•

USB 3.0: 2

•

Μέγεθος: 4GB

•

Τύπος Μνήµης: DDR3

•

Συχνότητα: 1333 MHz

•

Τύπος: DVD±RW SATA

ΘΥΡΕΣ USB

ΜΝΗΜΗ RAM

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
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ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ
• Χωρητικότητα:2015-03-06
τουλάχιστον 500GB
15PROC002620776
ΟΘΟΝΗ
•

Μέγεθος: 24 ίντσες

•

Ανάλυση: 1920x1080

•

Τύπος: Ενσύρµατο

•

∆ιάταξη: Ελληνικά- Αγγλικά.

•

Τύπος ποντικιού: Ενσύρµατο

•

Αριθµός πλήκτρων: Τρία.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΝΤΙΚΙ

1.6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Ο προµηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί την καλή ποιότητα, κατασκευή και λειτουργία όλων
των προσφεροµένων ειδών τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια µετά από την οριστική ηµεροµηνία
παραλαβής τους. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει στο πλαίσιο της εγγύησης, την υποχρέωση
µετά από σχετική ειδοποίηση της αρµόδιας Υπηρεσίας να αντικαταστήσει κάθε εξάρτηµα του
εξοπλισµού που παρουσιάζει βλάβη. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του
και την εγγύηση του εξοπλισµού από την κατασκευάστρια Εταιρεία.
• Η προσφερόµενη εγγύηση αφορά όλα τα προσφερόµενα είδη, πρέπει να καλύπτει
συντήρηση, εργατικά, ανταλλακτικά και γενικά όλα τα έξοδα.
• Όσο ισχύει η εγγύηση και σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού ο προµηθευτής
υποχρεούται να στείλει τεχνικό για επισκευή εντός 48 ωρών από τη στιγµή της προφορικής
αναγγελίας της βλάβης στο σηµείο που είναι εγκατεστηµένο το µηχάνηµα που έχει βλάβη. Η
αποκατάσταση της βλάβης πρέπει να γίνεται εντός πέντε εργασίµων ηµερών.
• Ο προµηθευτής έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει για λίγες ηµέρες το υπό επισκευή
µηχάνηµα µε άλλο όµοιο ή καλύτερο πάντοτε όµως µετά από σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας,
αν κρίνει ότι πρέπει να το µεταφέρει στο εργαστήριο του για επιδιόρθωση. Η µεταφορά θα γίνει
µε ευθύνη του προµηθευτή που θα καλύψει και τα έξοδα µεταφοράς. Αν το συγκεκριµένο
µηχάνηµα δεν επιστραφεί επισκευασµένο εντός µηνός από την παραλαβή του για επισκευή, ο
προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει µε µηχάνηµα όµοιο ή καλύτερο και να δώσει
για αυτό εγγύηση µέχρι το τέλος της περιόδου της εγγύησης.
• Αν κατά το χρονικό διάστηµα της εγγύησης κάποιο µηχάνηµα παρουσιάζει συνεχείς
βλάβες (για οποιοδήποτε διάστηµα τριών µηνών ευρίσκεται εκτός λειτουργίας για δέκα ηµέρες)
τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί µε όµοιο καινούριο µετά από γραπτή γνωστοποίηση προς
της Υπηρεσία. Το νέο µηχάνηµα θα έχει εγγύηση µέχρι το τέλος της περιόδου της εγγύησης.
• Ο προµηθευτής θα ειδοποιείται από την αρµόδια Υπηρεσία για οποιαδήποτε µετακίνηση
του εξοπλισµού σε άλλο χώρο και θα επιβλέπει τη µετακίνηση αυτή χωρίς πρόσθετη αµοιβή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Για
την επιλογή της πλέον συµφέρουσας οικονοµική άποψη προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους
της ∆ιακήρυξης.
Η κατακύρωση γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης
προµηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συµφέρουσα µε βάση τα
παραπάνω κριτήρια.
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών όργανο, αφού λάβει υπόψη του:
• Τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
• Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές
• Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών µε τους συντελεστές βαρύτητας όπως αυτά
καθορίζονται στη Προκήρυξη που αποτελούν αναπόσπαστο µέλος της παρούσας
µελέτης, προβαίνει στη βαθµολόγηση των προσφορών.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη στοιχεία όπως:
•
•
•
•

•
•
•

Τεκµηριωµένη κάλυψη των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης και συµφωνία της προσφοράς
µε τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής, για το σύνολο των ειδών.
Αποδεδειγµένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα και αποδοτικότητα προσφερόµενων
ειδών µε βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.
Επίδειξη της λειτουργίας του προτεινόµενου από τον προµηθευτή σύστηµα για το
σύνολο των ζητούµενων ειδών της ∆ιακήρυξης.
Εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφερόµενων ειδών µε πλήρη αναφορά του
χρόνου, µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας κατά τον οποίο θα υποστηρίζει
τεχνικά, θα συντηρεί τον εξοπλισµό και θα προσφέρει τα απαραίτητα ανταλλακτικά (τα
οποία προτείνει σε πίνακα), σύµφωνα µε τις οδηγίες για συγκεκριµένες ενέργειες για τις
οποίες γίνεται ανάλυση στην παρούσα διακήρυξη.
Εγγύηση των ειδών της κατασκευάστριας εταιρείας.
Πρόγραµµα εκπαίδευσης.
Χρόνος παράδοσης ειδών

Στους διαγωνισµούς µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά από
οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιορίζονται, µε βάση τα παραπάνω στοιχεία, κριτήρια
αξιολόγησης και βαθµολογίας των προσφορών.
Τα κριτήρια αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο οµάδες:
• Οµάδα Α : Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών – Ποιότητας και Απόδοσης (Α1, Α2……)
και
• Οµάδα Β : Οµάδα τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης (Β1, Β2……),
και για κάθε µία ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό 70% και 30%
αντίστοιχα.
Για κάθε κριτήριο αξιολόγησης καθορίζεται επί µέρους συντελεστής βαρύτητας (Ε.Σ.Β), τέτοιος
ώστε το άθροισµα των επί µέρους συντελεστών βαρύτητας όλων των κριτηρίων ανά οµάδα, να
ισούται µε τον παραπάνω καθορισµένο συντελεστή βαρύτητας της, δηλαδή 0,70 (ή 70%) για
την οµάδα Α και 0,30 (ή 30%) για την οµάδα Β αντίστοιχα.

45

ΑΔΑ: ΩΖΥΔ7ΛΗ-ΨΚΟ
Κάθε κριτήριο βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία κάθε
κριτηρίου είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι
όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς στις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.
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Σταθµισµένη Βαθµολογία (Σ.Β.) στοιχείου (κριτηρίου αξιολόγησης) κάθε οµάδας, καλείται το
γινόµενο της βαθµολογίας του κριτηρίου αυτού (Α1,Α2……Β1,Β2….) πολλαπλασιασµένο µε
τον αντίστοιχο επί µέρους συντελεστή βαρύτητάς του (Ε.Σ.Β).
Συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς, είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών
όλων των κριτηρίων και των δύο οµάδων.
Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α +ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει τον
µικρότερο λόγο (Λ) της τιµής προσφοράς που θα προκύψει από την οικονοµική προσφορά
του είδους, προς την Σταθµισµένη Βαθµολογία Τεχνικών Προδιαγραφών όλων των στοιχείων
και των δύο οµάδων.
Τιµή προσφοράς
Λ=

-------------------------------------------Σταθµισµένη Βαθµολογία Τεχνικών Προδιαγραφών

Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προµηθευτή που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά.
Η τιµή προσφοράς υπολογίζεται όπως ορίζεται στην παρ. 1.2.2.2 ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄
της ∆ιακήρυξης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 παρ. 2β του Π.∆. 118/07.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑ∆Α Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
70%
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟ- Ε.Σ.Β. ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΑ
(0,70) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α1

Τεκµηριωµένη κάλυψη των απαιτήσεων της ……….
∆ιακήρυξης και συµφωνία της προσφοράς µε
τα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής, για
το σύνολο των ειδών.

0,30

………………….

Α2

Αποδεδειγµένη
λειτουργικότητα, ……….
καταλληλότητα
και
αποδοτικότητα
προσφερόµενων ειδών µε βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της διακήρυξης.

0,35

………………..

A3

Επίδειξη της λειτουργίας του προτεινόµενου
από τον προµηθευτή σύστηµα για το σύνολο

0,05

…………………

………
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των ζητούµενων ειδών της ∆ιακήρυξης.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

…………………

ΟΜΑ∆ΑΣ Α

ΟΜΑ∆Α Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟ- Ε.Σ.Β. ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΑ
(0,30) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β1

Εγγύηση
καλής
λειτουργίας
των ……….
προσφερόµενων ειδών µε πλήρη αναφορά
του χρόνου, µετά την οριστική παραλαβή της
προµήθειας κατά τον οποίο θα υποστηρίζει
τεχνικά, θα συντηρεί τον εξοπλισµό και θα
προσφέρει τα απαραίτητα ανταλλακτικά (τα
οποία προτείνει σε πίνακα), σύµφωνα µε τις
οδηγίες για συγκεκριµένες ενέργειες για τις
οποίες γίνεται ανάλυση στην παρούσα
διακήρυξη.

0,10

………………….

Β2

Εγγύηση των ειδών της κατασκευάστριας
εταιρείας

……….

0,10

………………….

Β3

Πρόγραµµα εκπαίδευσης

………..

0,05

…………………..

B4

Χρόνος παράδοσης των ειδών

………

0,05

…………………

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

…………………

ΟΜΑ∆ΑΣ Β

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α
+ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

…………………
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. ………………..
ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ταχ. ∆/νση
: Πλ. Ελευθερίας 3
Ταχ. Κώδικας : 35100 Λαµία
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 διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ. …………(και ολογράφως)………………………………………………...
υπέρ
της
εταιρείας
…………………………………………….
∆\νση
…………………………………………………………. δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο
διαγωνισµό
της
………………………………………………για
την
προµήθεια
……………………………………... σύµφωνα µε την υπ. αρ.
\
δ\ξή σας και το οποίον
ποσόν καλύπτει το 2%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός το Φ.Π.Α. ή της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.
- 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 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 τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ταχ. ∆/νση
: Πλ.Ελευθερίας 3
Ταχ. Κώδικας : 35100 Λαµία
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 διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..…………..….. ……. στο
οποίο και
µόνο
περιορίζεται η
υποχρέωσή µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για
την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό……………..….σύµβασης, που
υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……..…/….)
προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής
προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 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.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Θ΄
15PROC002620776 Π2015-03-06
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης………
ΕΥΡΩ. ……
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Πλ. Ελευθερίας 3 Τ.Κ. 35100, Λαµία
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ………

ΕΥΡΩ ………..

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………(και ολογράφως)………………….……….. στο οποίο και
µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………για την λήψη
προκαταβολής ίσης µε το % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ………….ΕΥΡΩ της µε
αριθ…………..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια
……………………………….της (αριθ. ∆ιακ/ξης…..) προς κάλυψη αναγκών του ………….,
πλέον τόκων κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 25, 32 και 34 του Π∆ 118/07.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 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.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

50

ΑΔΑ: ΩΖΥΔ7ΛΗ-ΨΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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2015-03-06
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης………………
ΕΥΡΩ. …………..
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Πλ. Ελευθερίας 3 Τ.Κ. 35100, Λαµία
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……

ΕΥΡΩ ………..

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο
και
µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση……………………………………………………….για
την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της µε αριθµό σύµβασης ………..,
που
υπέγραψε
µαζί
σας
η
εν
λόγω
εταιρεία
για
τη
προµήθεια
……………………………………(αρ.
∆ιακ/ξης……….)
προς
κάλυψη
αναγκών
του
……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το …% της συµβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 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.
-

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
15PROC002620776
2015-03-06

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : /2015

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ …..’

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ*
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ*
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.(€)
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς Φ.Π.Α. (€)
(αριθµητικώς)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, χωρίς Φ.Π.Α. (€)
(ολογράφως)
ΠΟΣΟΣΤΟ
Φ.Π.Α.

23%

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, µε Φ.Π.Α. (αριθµητικώς)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, µε Φ.Π.Α. (ολογράφως)
* Συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα
Α΄, και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή σφραγίδα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε ένα από τα υπό προµήθεια είδη θα υποβάλλεται χωριστό έντυπο
οικονοµικής προσφοράς. ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο θα
προσκοµίζεται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πλ. Ελευθερίας 3 Τ.Κ. 35100, Λαµία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ:
ΕΙ∆ΟΣ:
ΦΟΡΕΑΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ ∆/ΞΗ:
Σήµερα την ________ του µηνός _____ του έτους _________ (ΗΗ.MM.ΧΧΧΧ), ηµέρα
______ στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Πλ. Ελευθερίας 3 Τ.Κ.35100, Λαµία),
οι υπογεγραµµένοι: αφ’ ενός o κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά της αυτή την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, µε βάση τις κείµενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρία µε την επωνυµία
«_____________», Α.Φ.Μ. _________, ∆ΟΥ ________, που εδρεύει στη ___________,
Τ.Κ. _______
___________,
τηλ. ___ ______,
FΑΧ ___ ______,
που
νοµίµως
εκπροσωπείται από τον από τον κο/κα ………………………….µε Α.∆.Τ.: …………………..,
βάσει του υπ’ αριθµ. ……………….Πρακτικού του ∆.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης ∆.Σ. σε σώµα
………………………), συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Με βάση τη ∆/ξη ………………. (συµπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί
επαναλήψεως διαγωνισµού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων)
διενεργήθηκε την ……………………… ανοικτός διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
συµφερότερη
προσφορά,
για
την
προµήθεια
…………………………………..,
προϋπολογισθείσης δαπάνης ……………………… € για την κάλυψη των αναγκών του
……………………….
Τα αποτελέσµατα του παραπάνω αναφεροµένου διαγωνισµού κατακυρώθηκαν µε την υπ’
αριθµ. ………………………….. Απόφαση, και µε την υπ’ αριθµ. …………………………
Οριστική Ανακοίνωση κατακύρωσης (συµπληρώνεται και τυχόν πράξη ελέγχου του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου),
στο
όνοµα
της
εταιρείας
µε
την
επωνυµία:
«……………………………………» σύµφωνα µε την προσφορά της, αντί του συνολικού
ποσού των ……………………….€ (και ολογράφως), συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων
κρατήσεων, και ποσοστού 23% Φ.Π.Α., ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόµενα άρθρα.
Σύµφωνα µε την 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών
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Ανάπτυξης και Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005,
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005», η εταιρία ……………… υπέβαλε την από
…………….υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 των νοµίµων εκπροσώπων της
ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του Άρθρ. 3 του Ν. 3310/2005
όπως αντικαταστάθηκε µε το Άρθρ. 3 του Ν. 3414/2005,
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Ύστερα από αυτά, ο κος/κα …………………….., µε την παραπάνω ιδιότητά του/της αναθέτει
στην ανωτέρω εταιρεία, ονοµαζόµενη στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαµβάνει
την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες τις οποίες αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είναι η προµήθεια, ………………………………………………………………………., όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙ∆ΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οι ποσότητες , τα είδη , οι τιµές και η Υπηρεσία για την οποία προορίζονται ορίζονται ως
κατωτέρω :
Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιµή µονάδος
(σε €) µε
κρατήσεις χωρίς
Φ.Π.Α.

Αξία ….. τεµαχίων:

€

Γενικό Σύνολο:

€

Η ανωτέρω τιµή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, ελεύθερων, µε µέριµνα, ευθύνη
και δαπάνη της προµηθεύτριας στο χώρο φύλαξης του φορέα, (αναγράφεται η δ/νση), για
την οποία προορίζεται και συµπεριλαµβάνει κρατήσεις, κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα
µεταφοράς των.
Η παραπάνω τιµή θα παραµείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης σύµβασης και
δεν υπόκειται σε καµία µεταβολή από οιαδήποτε αιτία.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προµήθεια είδη, που αναφέρονται στο Άρθρο 1, καινούρια, αµεταχείριστα και
σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας, η οποία καλύπτει τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της ∆/ξης ………………, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο
διαγωνισµός, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ: Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει εντός χρονικού διαστήµατος
δύο µηνών (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, στους τόπους που
προβλέπονται στο Παράρτηµα Α’ της διακήρυξης .
Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το 1/4 αυτού µε επιφύλαξη
των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 26
και 32 του ΚΠ∆ 118/07).
Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κηρύξεως της προµηθεύτριας
έκπτωτης.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της σύµβασης θα γίνει
από αρµόδιες Επιτροπές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στον τόπο παράδοσης, εντός
ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παράδοσης αυτών.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: (Συµπληρώνεται κατά περίπτωση)
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-SERVICE: (Συµπληρώνεται κατά περίπτωση)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: (Συµπληρώνεται κατά περίπτωση)
Κατά τα λοιπά για την εγγύηση καλής λειτουργίας και για την συντήρηση, επισκευή, ισχύουν
τα όσα ορίζονται στη ∆/ξη ___/____, σε συνδυασµό µε την τεχνική και οικονοµική
προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών, θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και µετά από
την διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής µέσω της αρµόδιας Υ.∆.Ε. από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µε έκδοση στο όνοµα της προµηθεύτριας εταιρείας
«……………………………………………» χρηµατικού εντάλµατος, µέχρι του ποσού των
………………….€ και θα βαρύνει τον ………………………………. ως το Παράρτηµα Β’, παρ
1.2.2.3 της ∆/ξης ………… αναφέρεται.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07).
Στην καθαρή αξία προ Φ.Π.Α. επιβάλλονται οι παρακάτω υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως
αυτές αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της διακήρυξης _
_/___, και θα αποδοθούν
στα δικαιούχα ταµεία από την αρµόδια για την πληρωµή Υπηρεσία ως εξής:
• Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%,
• Χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ. 2 %,
• ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%.
• Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,1%
 τέλος χαρτοσήµου 3% για την Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
 εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου.
∆ιευκρινίζεται ότι:
1. ∆εν θα γίνεται πληρωµή από το Περιφερειακό Ταµείο, χωρίς προηγούµενη
προσκόµιση από την προµηθεύτρια στην αρµόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού
Ι.Κ.Α. από το οποίο να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς
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αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το ∆ηµόσιο κατευθείαν στο Ι.Κ.Α, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7.
2. Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προµηθείας θα γίνει παρακράτηση φόρου 4%
(Άρθρο 24 του Ν. 2198/94 ΦΕΚ 43Α/22.3.94).
3. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συµβατική αξία θα καταβληθεί από την Προµηθεύτρια στο
∆ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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Η προµηθεύτρια κατέθεσε την υπ’ αριθµ. …………………………. εγγυητική επιστολή εκ
ποσού ………….. € της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………….. για την καλή εκτέλεση της
παρούσης.
Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στην
προµηθεύτρια µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόµενο
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής
προστίµου.
Η προµηθεύτρια υποχρεούται, πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, ισχύος
………………….. ετών, για την καλή λειτουργία των ειδών (σύµφωνα µε την το Παράρτηµα
∆΄ της ∆/ξης ………….., εκ ποσοστού ίσου µε το 2,5% της συµβατικής αξίας αυτών, χωρίς
ΦΠΑ και τέλη ταξινόµησης, ήτοι εκ ……………….. €.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση,
δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία
και των δύο συµβαλλοµένων µερών, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε
δύο όµοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου .
Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα, το µεν ένα θα κατατεθεί στο αρµόδιο Τµήµα της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος της
Προµηθεύτριας, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασµό της.
Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσης σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95
(ΦΕΚ 19/Α/95) Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων, του
Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.3.94), του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007), Προσαρµογή
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις τις οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07
ΦΕΚ.150/Α/10-07-2007) , των οποίων η προµηθεύτρια έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς
ανεπιφύλακτα, σε συνδυασµό προς τους όρους της ∆/ξης µε αριθµ. …….. και την τεχνική
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και οικονοµική προσφορά της.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

15PROC002620776
2015-03-06 Για την Προµηθεύτρια Εταιρία
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

«________ _______»
χχχχχχχχχχχχχ
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