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ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρ.Πρωτ.:ΔΣ 1455/13-11-2015

Τμήμα:..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. :Μάντζιου Όλγα
ΤΗΛ.:……….......2682361308
FAX :……………. 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ.:48100
Ε-mail : olga.mantziou@1706.syzefxis.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.55/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕ CPV 3312200-1. Συνολικού προϋπολογισμού
διαγωνισμού ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ :12.195,12€ καθαρή αξία και 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ: 1.626,01€ καθαρή αξία και 2.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ: 8.130,08€ καθαρή αξία και 10.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 26/11/2015 (ώρα : 12.30 μ.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 26/11/2015

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 12.30 Μ.Μ.

ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV33122000-1

ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ :12.195,12€
καθαρή αξία και 15.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ: 1.626,01€ καθαρή αξία και 2.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ: 8.130,08€ καθαρή αξία και 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
7131
OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως το τέλος του έτους 2015
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς
και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24
του Ν. 2198/94

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Του Π.Δ.166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–
2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
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2. Του Π.Δ.63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
3. Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
4. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ 22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
5. Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
6. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.E.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
7. Του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
8. Την Κ.Υ.Α.ΔΥ8/οικ.3607/892/2001/ΦΕΚ Β1060/10-8-2001, όπως τροποποιήθηκε με το Υ8δ/Γ.Π.οικ.130644/30-82009 (ΦΕΚ Β2197/2-10-2009) «περί ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και με την
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/30-8-2009 (ΦΕΚ Β2197/2-10-2009) Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 93/42/ της ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων
9. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)
10.Του Ν.2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
11.Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005)
12.Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.Α’81/4-42005), όπως ισχύει σήμερα.
13.Το Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
Νομαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
14.Το Νόμο 3867/2010 άρθρο 27 παρ.11 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».
15.Το Ν.4052/2012, (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012) «Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της Εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», άρθρο 14, παρ. 7.
16.Το Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
17.Το Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
18.To N. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013) «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις
στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι
σήμερα στην παρ. 10 του άρθρου 16.
19.Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (τΑ΄ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις.
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2. Τις αποφάσεις:
1. Την αριθμ 1234/25-09-2015 απόφαση διοικητή του ΓΝ Πρέβεζας περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων
για τον ορισμό – επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
2. Την αριθμ. 1447/12-11-2015 απόφαση διοικητή του ΓΝ Πρέβεζας περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων
με διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό – επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
3. Το με αρ. 22/23-10-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης της προμήθειας των εν
λόγω μηχανημάτων.
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4. Το αρ. πρωτ.8190 11/11/2015 πρωτογενές αίτημα με αρ. καταχώρησης ΑΔΑΜ:15REQ003301772.
5. Την υπ’ αριθμ. 1195 με αρ. πρωτ.8239/13-11-2015 Απόφαση Δέσμευση της Πίστωσης του Νοσοκομείου
(ΑΔΑ:7ΤΙΞ469079-ΜΟ4).
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για Προμήθεια ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ, όπως ακριβώς αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
ΑΡΘΡΟ 1Ο -ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ
26-11-2015 ΩΡΑ: 11:00πμ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ
26-11-2015 ΩΡΑ: 12.30μμ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2Ο -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ :12.195,12€ καθαρή αξία και 15.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ: 1626,01€ καθαρή αξία και 2.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ: 8.130,08€ καθαρή αξία και 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 3Ο-ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4Ο- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (:http://www.1706.syzefxis.gov.gr ) από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ,
ενώ αν οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν να παραλάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης από το γραφείο Προμηθειών
του Νοσοκομείου οδός ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 2, ΤΚ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των πέντε (5)
ευρώ με απόδειξη, καθημερινά από 10:00-14:00.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες,
σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία
Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ηλεκτρονικό μέσο για την παραλαβή της διακήρυξης πρέπει να
ενημερώσει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τ.Κ. αρ. Τηλεφώνου, αρι.. Μηχ.
Τηλεομοιοτυπίας, e-mail t.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση
τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με
όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του
Π.Δ.118/2007.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
του Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 6Ο-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ
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118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής Προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος
της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
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ΑΡΘΡΟ 7Ο -ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής
κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 8Ο-ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα
που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να
μονογράφεται από τον υποψήφιο Προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου
είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού,
2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
ΑΡΘΡΟ 9o -Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :
Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο):
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75) σύμφωνα με τον Ν 4250/2014, στην οποία:
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
• Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
• Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
• Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 .
• Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ.118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
•Ότι αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως και θα εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα δ/ξη, την προσφορά και την σύμβαση.
• Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα
οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η
νομική της μορφή και η έδρα της και η αποδοχή των όρων της διακήρυξης, επικυρωμένη από δημόσια αρχή.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη(
αυτονόητο είναι ότι για την εμπρόθεσμη υποβολή της ,η προσφορά θα πρέπει να περιέλθει στην αρμόδια
υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας). Ν.4250/2014 26-03-2014
3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι η τοποθέτηση και
τιμολόγηση των μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως 30/12/2015.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ζητείται καθώς το κονδύλι που διατίθεται από την
υπηρεσία για την προμήθειά των εν λόγω μηχανημάτων αφορά τον προϋπολογισμό
2015 και επιβάλλεται να απορροφηθεί-τιμολογηθεί εντός του οικονομικού έτους 2015 .
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Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο). Οι
προσφορές να περιγράφουν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών. Οι τιμές για τα
προσφερόμενα είδη (όπου υπάρχουν), θα είναι κατώτερες ή ίσες του παρατηρητηρίου τιμών που τηρείται από
την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Τιμές ανώτερες
του Παρατηρητηρίου Τιμών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την
τεχνική περιγραφή του ανωτέρω έργου που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών είτε για μέρος αυτών αλλά για το
σύνολο της ποσότητάς τους.
3. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς
θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Τα συνημμένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, να είναι
επικαιροποιημένα και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων επικυρωμένα από αρμόδια αρχή. Οι προσφορές θα
πρέπει να κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα, CD ή USB) σε πρόγραμμα WORD ή EXCEL.
4. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση
οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται
ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
5. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών
και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.
6. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της
διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά
έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής,
περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι,
από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
9. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 10Ο-ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό θα
εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε
περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου),
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.
4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο
προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν
επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού
τιμήματος της Προσφοράς.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για
ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που
ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο
Προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
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ΑΡΘΡΟ 11Ο-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο
διαγωνισμό.
3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Προμηθευτή
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 12Ο- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται στο μειοδότη κατ’ είδος κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς
τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την
ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το
δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 13Ο-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της Διακήρυξης
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’
όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 14Ο-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα
αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.
Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007 και ισχύει για ένα έτος
από την υπογραφή της συν δύο μήνες παράταση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί
με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της
προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την
κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης,
θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Προμηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς
του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση,
για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την
ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης,
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προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο Προμηθευτής μπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά
από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν
προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και
την Προσφορά του Προμηθευτής, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που
απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει
κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Προμηθευτή.
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ΑΡΘΡΟ 15Ο-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος,
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 16Ο- ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Έως 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
ΑΡΘΡΟ 17Ο- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο
του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και
σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι
η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 18Ο-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς επίσης θα ισχύουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Επιπλέον των νόμιμων κρατήσεων όπως προβλέπεται κάθε φορά, τα είδη της παρούσας διακήρυξης υπόκεινται
στην επιπλέον κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ειδικά, για την κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3580/07, ισχύει το
περιεχόμενο των εγκυκλίων με Α.Π. 14215/8.7.2009 και 12014/20.09.2010 που έχει εκδώσει η Ε.Π.Υ, την αριθμ.
2/70784/Α0024/24-9-2009 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. καθώς και την αριθμ. ΔΥ6α/οικ.75262/4.06.2009 Εγκύκλιο της
Δ/νσης Προμηθειών της Κ.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α. Η ανωτέρω κράτηση αφορά το Π.Π.Υ.Υ. 2012, για όλες τις υπηρεσίες ή
προμήθειες υλικών, των Φορέων του άρθρου 9 παρ.1 του ν. 3580/07. Καθώς και την αριθμ.445/28-1-2013
ερμηνευτική εγκύκλιο της ΕΠΥ με ΑΔΑ ( ΒΕΙΕΘ-Ο00) επικαιροποίηση της κωδικοποίησης των κρατήσεων που
πρέπει να παρακρατούν οι φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007στις προμήθειες υλικών, υπηρεσιών και
φαρμάκων των Π.Π.Υ.Υ. Κάθε άλλη ειδική κράτηση για την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών ισχύει σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 19Ο-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο
Προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση, πέραν των χρονικών
περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.
Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές,
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είτε με παρακράτηση από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε περίπτωση
παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή
πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση
αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση έκπτωσης, καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και
υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η
έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 34 του ΠΔ 118/07.
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ΑΡΘΡΟ 20Ο -ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Πρέβεζα.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική
Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 21Ο - ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη ισχύoυv oι περί πρoμηθειώv διατάξεις τoυ Δημoσίoυ, όπως
ισχύoυv κάθε φoρά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ(1 ΤΕΜ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 €

15PROC003309007 2015-11-13

1. Να αποτελείται από: Υψηλής φωτεινότητας στερεοσκοπικό μικροσκόπιο με παράλληλες οπτικές πορείες αλλά
συγκλίνοντες προσοφθάλμιους για να αποκλείεται το φαινόμενο του διπλού ειδώλου
2. Να διαθέτει μεγεθύνσεις.Να αναφερθούν προς αξιολόγηση.
3. Να διαθέτει σύστημα προβολής φωτεινής δέσμης (σχισμής ή κηλίδας) για τη ρύθμιση του εύρους, μήκους, κλίσης
(από κάθετη μέχρι και οριζόντια) και έντασης.
4. Η μικρομετρική ρύθμιση του μήκους της σχισμής να μπορεί να αναγνωσθεί επάνω σε ειδική κλίμακα σε δέκατα
του χιλιοστού.
5. Η σχισμή που προβάλλεται να μπορεί να προβληθεί μέχρι
20 μοίρες από κάτω προς τα πάνω σε σχέση με
τον οπτικό άξονα του μικροσκοπίου. Το όλο σύστημα περιστρέφεται κατά 180 μοίρες .
6. Να διαθέτει λάμπα αλογόνου ή λάμπα LED.
7. Να περιέχει φίλτρο κοβαλτίου για την τονομέτρηση.
8. Το joystick να είναι ένα για τις οριζόντιες και κάθετες κινήσεις.
Να μπορεί να δεχθεί:
1. Διαθλαστή δέσμης (beam splitter) ο οποίος μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται στιγμιαία, επί
του οποίου να συνδέονται:
a. adaptor για ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
b. ενσωματωμένο εκτροπέα δέσμης με ψηφιακή κάμερα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για άριστη
ποιότητα εικόνας. Η κάμερα συνδέεται απευθείας σε Η/Υ.
2. Προσοφθάλμιο μέ σταυρόνημα για σωστή εστίαση στο
συγκεκριμένο σημείο φωτογράφισης ή
βιντεοσκόπησης.
3. Ενδοθηλιοσκόπιο.
4. Πηγή ψυχρού φωτισμού βάθους πεδίου (background illumination) είτε με pivoting mirror είτε με στήριγμα για
τοποθέτηση της άκρης του αγωγού υάλινων ινών επί του καθρέπτου.
5. Ενδοθηλιοσκόπιο για παρατήρηση και αποθήκευση εικόνων ενδοθηλίου.
6. Σύστημα αναβάθμισης σέ Photo Slit Lamp
7. Μικροσκόπιο Zoom αντί τού ανωτέρω περιγραφομένου με ίδιες, την μικρότερη και μεγαλύτερη μεγέθυνση.
8. Προσοφθάλμιο για υπολογισμό πυκνότητας κυττάρων ενδοθηλίου.
9. Προσοφθάλμιο για μετρήσεις αποστάσεων κλπ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ
ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ (1 ΤΕΜ.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600,00 €
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την Σχισμοειδή Λυχνία για την εξέταση της περιφέρειας του βυθού του ματιού και
του προσθίου θαλάμου.
Αποτελείτε από ένα κόλουρο κώνο από διάφανη πλαστική ύλη.
Να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. 3 κάτοπτρα τοποθετημένα σε γωνίες 73, 66 και 59 μοιρών στην επίπεδη μπροστινή επιφάνεια.
2. Τα οπτικά του τμήματα να είναι τοποθετημένα ανά διαστήματα 120 μοιρών.
3. Να έχει ακτίνα καμπυλότητας 7,4mm.
4. Nα έχει εξωτερική διάμετρο 18,3 mm.
5. Nα έχει ύψος 27mm.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ (1 ΤΕΜ.)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00 €
1. Να είναι πολύ σταθερό, κατάλληλο για Ιατρικά Μηχανήματα.
2. Να διαθέτει ροδάκια για την εύκολη μετακίνησή του και φρένα για να δύναται να
οποιοδήποτε σημείο.
3. Το ύψος του να ρυθμίζεται ηλεκτρικά.
4. Να δύναται να δεχθεί βάρος έως 80 κιλά.
5. Το ελάχιστο ύψος του να είναι 72 εκ. ενώ το μέγιστο 90εκ..

σταθεροποιηθεί σε

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ – ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ(1 ΤΕΜ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 €
1. Αυτόματο ∆ιαθλασίµερο - Κερατόµετρο πλέον σύγχρονης τεχνολογίας , καινούριο , αμεταχείριστο ,
ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλο για χρήση σε όλους τους χώρους του Νοσοκοµείου και να περιλαµβάνει
όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη ορθή λειτουργία του .
2. Να έχει δυνατότητα µέτρησης οφθαλµών µε διάµετρο κόρης 2.5 mm, χωρίς µυδρίαση , µε αποτέλεσµα
µέτρηση , σε φωτεινό περιβάλλον , σε γλαυκωµατικούς ασθενείς , σε παιδιά .
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3. Στον ασθενή να προβάλλεται στόχος προσήλωσης µε εικόνα , ( να αναφερθεί η εικόνα προσήλωσης προς
αξιολόγηση ), για να αποφεύγεται η προσήλωση και να παρέχεται η µέγιστη δυνατή χαλάρωση του
οφθαλµού κατά την διάρκεια της µέτρησης .
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4. Το εύρος μετρήσεων του συστήµατος να είναι :
o Σφαίρωµα (SPH): -30D έως +22D
o Κύλινδρος (CYL): 0 έως ± 10D
o Άξονας (AX): 1 έως 180 °
o ∆ιακορική Απόσταση (PD): 0.0 έως 85.0mm
o Ακτίνα καµπυλότητας : 5.0 έως 10.0 mm
o ∆ιαθλαστική Ισχύς Κερατοειδούς : 33.75 έως 61.25
( µε διαθλαστικό δείκτη κερατοειδούς 1.3375)
o Άξονας : 1 έως 180 °
o ∆ιάµετρος Κερατοειδούς : 2.0 έως 14.0 mm
Να αναφερθούν διαφορετικές τιµές προς αξιολόγηση

5. Να υπάρχει η δυνατότητα µέτρησης όχι µόνο στο κέντρο , αλλά και στην περιφέρεια του κερατοειδή σε
περιοχή µε διάµετρο τουλάχιστον 8 mm και µάλιστα µε δυνατότητα προσήλωσης του ασθενούς σε
διαφορετικά σηµεία έξι (6) κατ ’ ελάχιστον , ( να αναφερθεί η ύπαρξη περισσότερων προς αξιολόγηση ), είτε
αυτόµατα ,σύµφωνα µε την κρίση του συστήµατος , είτε σύµφωνα µε την κρίση του εξεταστή για την
εξακρίβωση του πλάγιου µη σφαιρικού αστιγµατισµού .
6. Να παρέχει έναν ειδικό τρόπο φωτισµού “Retroillumination” µε τον οποίο επιτυγχάνεται ο φωτισµός του
προσθίου ηµιµορίου εκ των όπισθεν έτσι ώστε να γίνεται πιο έντονα ορατός π . χ . ένας καταρράκτης και να
δύναται ο εξεταστής να “ περάσει µέσα από µία τυχών ρωγµή ” και να µπορέσει να πραγµατοποιήσει
παρόλη την θολερότητα την διαθλασιµέτρηση .
7. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας να παρέχει επίσης και την δυνατότητα παρατήρησης των φακών επαφής για την
διαπίστωση της κατάστασής τους , τυχών θολεροτήτων ή εκδορών .
8. Την εικόνα αυτή να µπορούµε να την “ παγώσουµε ” στην οθόνη και στην συνέχεια να καλέσουµε τον
ασθενή και να του δείξουµε την κατάσταση του οφθαλµού , ή των φακών επαφής του .
9. Η δυνατότητα αποθήκευσης δύο τέτοιων εικόνων στην µνήµη έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η σύγκρισή τους
να αναφερθεί προς αξιολόγηση .
10. Να υπάρχει η δυνατότητα µέτρησης , µε την βοήθεια δύο φωτεινών γραµµών , των διαστάσεων του
κερατοειδή , της διαµέτρου κόρης κ . λ . π .
11. Να υπάρχει η δυνατότητα µέτρησης των φακών επαφής , µε ειδικό σύστηµα συγκράτησής τους.
12. Να υπάρχει η δυνατότητα απόλυτα αυτόµατης µέτρησης µε το πάτηµα ενός και µόνον πλήκτρου . Το
σύστηµα να “ κεντράρει ” µόνο του τον υπό µέτρηση οφθαλµό , να εστιάζει αυτόµατα στην ίριδα , να
λαµβάνει αυτόµατα τις µετρήσεις του ενός οφθαλµού , να εστιάζει , να λαµβάνει τις µετρήσεις και τέλος να
εκτυπώνει όλα τα αποτελέσµατα . Η δυνατότητα να µεταβαίνει αυτόµατα στον άλλο οφθαλµό και να εκτελεί
τις µετρήσεις θα εκτιµηθεί . Φυσικά όλες οι προαναφερθείσες διαδικασίες να δύνανται να εκτελούνται και
κατά βούληση του εξεταστή , χειροκίνητα .
13. Όλες οι κινήσεις του συστήµατος να γίνονται µε την βοήθεια ειδικού προηγµένου τεχνολογικά συστήµατος
“Trackball” ή “Joystick”
14. Να υπάρχει η δυνατότητα διάθλασης πάνω από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής του εξεταζοµένου “Over
refraction”, µε το πάτηµα ενός πλήκτρου .
15. Το σύστηµα να διαθέτει ηλεκτρικό υποσιάγωνο κατάλληλα σχεδιασµένο , ώστε ο εξεταστής να δύναται µε το
ένα χέρι να ανασηκώνει το βλέφαρο του υπό µέτρηση οφθαλµού , στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο.
16. Να εξάγει κατά την κερατοµέτρηση τον υπολειπόµενo αστιγµατισµό που δεν οφείλεται στην µορφή του
κερατοειδούς αλλά προέρχεται από τα υπόλοιπα διαθλαστικά µέσα του οφθαλµού .
17. Να διαθέτει τα κάτωθι ” Μode” λειτουργίας που να δύνανται να επιλεγούν από τον χρήστη :
 Κερατοµέτρηση
 Ρεφρακτοµέτρηση
 Κερατοµέτρηση – Ρεφρακτοµέτρηση
 Ρεφρακτοµέτρηση - Κερατοµέτρηση
18. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αµεταχείριστες , σύγχρονης τεχνολογίας , ανθεκτικής
κατασκευής κατάλληλες για χρήση σε όλους τους χώρους του Νοσοκοµείου και να περιλαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα εξαρτήµατα για την ορθή λειτουργία της .
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19. Να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 & ISO 13485/03 ( διακίνηση και
τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ), που πληροί την Υ . Α .∆Υ 8 δ / Γ . Π . οικ ./1348/04 (
ΦΕΚ 32/ Β /16.01.2004) και είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α . Η . ΗΕ . βάση του
π . δ 117/2004 και αυτή να αποδεικνύεται ( µε ποινή αποκλεισµού ) µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα
πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά .
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20. Θα πρέπει να πληροί τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας IEC και να φέρει σήµανση µε την Οδηγία
93/42/ ΕΟΚ / 14-6-93 περί « Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας » και τις Κ . Υ . Α . 2480/94
( ΦΕΚ 679/ Β /13-9-94), Κ . Υ . Α . 2740/02 ( ΦΕΚ 32/ Β /17-01-02), Κ . Υ . Α . 44006/02 ( ΦΕΚ 577/ Β /0905-02). Για τον λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνηµµένα έγκυρα πιστοποιητικά
κοινοποιηµένου οργανισµού και πρωτότυπα prospectus από τα οποία να προκύπτει ότι όλα τα
προσφερόµενα είδη φέρουν την εν λόγω Σήµανση CE.
21. Ο οίκος κατασκευής των προσφερόµενων ειδών πρέπει να έχει πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας κατά EN
ISO 9001/08 ή ISO 13485/03
22. Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που θα συνοδεύουν την Προσφορά ,
µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα .

θα πρέπει να είναι

23. Τα αναλώσιµα της συσκευής ( χαρτί , καλώδια , CD/DVD, κ . τ . λ .), να υπάρχουν διαθέσιµα στην Ελληνική
αγορά και να µην είναι αποκλειστικής προµήθειας .
24. Να συνοδεύεται από πλήρες , επίσηµο , εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική
γλώσσα (USER MANUAL) και επίσηµο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE
MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα .
25. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και έγγραφη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου , ότι αναλαµβάνει τη δέσµευση για διάθεση ανταλλακτικών για
δέκα (10) χρόνια ή οκτώ (8) έτη µετά το πέρας της εγγύησης και για συνέχιση της διάθεσης των
ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή , σε περίπτωση που ο προµηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος
του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προµηθευτής πάψει να υφίστανται ως
επιχείρηση .
26. Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό , εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο από την
Κατασκευάστρια Εταιρεία , ( για τις συγκεκριµένες συσκευές που προσφέρει ), το οποίο και θα αναφέρει
αναλυτικά καθώς και θα προσκοµίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά µε την εκπαίδευση τους
και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισµού .
27. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας όσον αφορά
την χρήση των µηχανηµάτων .
28. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται επ ’ ακριβώς το κόστος της ετήσιας Προλ .Συντήρησης µετά το
πέρας του χρόνου εγγύησης µαζί µε τα ανταλλακτικά - αναλώσιµα συντήρησης , και service kit, στοιχείο
που θα ληφθεί υπόψη στην τελική αξιολόγηση της προσφοράς . Το ετήσιο κόστος που θα αναφερθεί
δεσµεύει τον ανάδοχο σε µελλοντική σύναψη συµβάσεων .
29. Στην προσφορά να υπάρχει φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις προδιαγραφές που ζητούντα και να
τεκμηριώνονται µε σαφείς παραποµπές στο κύριο prospect της κατασκευάστριας εταιρείας που πρέπει να
περιλαμβάνεται στην προσφορά ή στα επισυναπτόµενα πιστοποιητικά, µε ποινή αποκλεισμού .
30. Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά –αναλώσιµα
για την λειτουργία των μηχανημάτων .
31. Να υπάρχει προς διάθεση , εφόσον ζητηθεί , συσκευή για δειγματισμό της λειτουργίας και των δυνατοτήτων
της .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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