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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες : Χονδροζουμάκη Μαρία
ΤΗΛ.: 2813 408805
FAX : 2810 214481

Ηράκλειο, 10/10/2017
Αρ. Πρωτ.:17119
Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 47052

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/2017
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια «Συστήματος Επεξεργασίας Νερού ΜΤΝ» CPV 42912300-5, για τις
ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, για
ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 96.774,19€ χωρίς Φ.Π.Α. ( ενενήντα έξι χιλιάδων
επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών),

με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

Ημερομηνία

έναρξης Καταληκτική

υποβολής προσφορών
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ημερομηνία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

υποβολής προσφορών
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2017 Διαδικτυακή

πύλη

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

www.promitheus.gov.gr του

Ώρα 8:00 π.μ.

Ώρα 15:00 μ.μ.

Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

96.774,19 € χωρίς Φ.Π.Α

ΔΑΠΑΝΗ

(120.000,00 € συμπεριλ/νου Φ.Π.Α.)

CPV

42912300-5

«Μηχάνηματα

και

συσκευές

νερού» (Σύστημα επεξεργασίας νερού Μ.Τ.Ν.)
1

διήθησης
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1. Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3. του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων

αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11

και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ
66/Α/96),«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου 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,
5. του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες

διατάξεις»
6. του N.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές
7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων».
8.

του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις

9.

του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
10. του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
11. του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του
Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2010».
15. Του Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
16. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
2
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διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».
17. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προμηθειών
Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».
17. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων –Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989/(L395)…………………..της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
18. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
19.του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις»

20. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονομίας».
21. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
22. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες διατάξεις»
23. του N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/92 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις.
24. του N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,
μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις».

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:
1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)»
2. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα»
(ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09).
3. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09).
4. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των
3
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Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών που αφορά «Έγκριση
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και
Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015 ……»
5. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί
«ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών
και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την
συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών»
6. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας
περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014.
7. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-52016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση
των αιτημάτων τροποποιήσεων
του
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του
νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση
της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της.
8. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού φορέων
διενέργειας διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014.
9. Την με αριθμ. 942/25/06-09-2016 Απόφαση
του Δ.Σ.
έγκρισης πίστωσης, τεχνικών
προδιαγραφών του συστήματος και διενέργειας του διαγωνισμού.
10. Την υπ’ αριθμ. 705/04-10-2017 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης(Ορθής Επανάληψης) (ΑΔΑ:
ΨΨ8Υ46906Ο-ΙΙΗ) που αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Κάτω των Ορίων (τακτικό) διαγωνισμό για την προμήθεια
«Συστήματος επεξεργασίας νερού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού» CPV 42912300-5, για τις
ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, για
ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 96.774,19 € χωρίς Φ.Π.Α. (ενενήντα έξι χιλιάδων
επτακοσίων

εβδομήντα

τεσσάρων ευρώ

και

δεκαεννέα

λεπτών),

με

κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που αναφέρεται
στα Παραρτήματα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
Διακήρυξης.
2. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

και

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των είκοσι
δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ της περίληψης της διακήρυξης
αυτής (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα) και της δημοσίευσης περίληψης της
4
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διακήρυξης

αυτής

στο

Τεύχος

Διακηρύξεων

Δημοσίων

Συμβάσεων

της

Εφημερίδας

της

Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α.
Π1/2390/2013.
(ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα).
3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΗΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Διαδικτυακή

πύλη

16 ΟΚΤΩΒΡΗ 2017

17 ΟΚΤΩΒΡΗ 2017

10

www.promitheus.go

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

2017

v.gr

Ώρα 15:00 μ.μ.

Ώρα 8:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Ώρα 15.00 μμ

ΩΡΑ 10.30 π.μ.

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2017

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προ σφορών
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. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
5
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δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,

χορηγούμενη από

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
5.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι
ως εξής :
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται
µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν

ελληνικό

Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη Γ. Γ. Ε. 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 XΙ του Προσαρτήματος Α για τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών, και σύμφωνα µε τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος µέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
6

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2017

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.
5.2 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.
5.3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής
προσφοράς

τους

συμπληρώσουν

στην

με

τα

ηλεκτρονική
στοιχεία

πλατφόρμα

τους

το

Ειδικό

του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Έντυπο

καλούνται

Συλλογής

να

Στοιχείων

Εκπαιδευόμενων (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων
οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισμού
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω έντυπο οι
προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση καλούνται να μας το αποστείλουν εγκαίρως
πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: mhondrozoumaki@venizeleio.gr.
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :
6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»……..….…………...……….…..…ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» …….…………………...…………….…ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

. ……………..……………….............................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

6.4. «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ……….………………….…..……….……………………...................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
6.5. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»……..……………….……………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

……………………………....................................... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

6.7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ …………………………………...........…….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
6.8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΥΔ……..……………………...…………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
7. Προθεσµίες Διαγωνισμών:
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο τέσσερις ημέρες πριν από τη
λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με το αρ. 121,
παρ.5 του Ν.4412/2016.
7

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2017

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 πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν
εξετάζονται.
Ο προσφέρων προµηθευτής, 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 .
8. Η προκήρυξη του διαγωνισμού και η διακήρυξη του θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

-

Γ.Ν.

“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

http:

www.venizeleio.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω
εφημερίδες:


ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ



ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ



ΠΑΤΡΙΣ

9. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ)

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός κάτω των Ορίων
(Τακτικός) Διαγωνισμός
47052

16/10/2017

Στις 13 Οκτωβρίου 2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ



ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ



ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ



ΠΑΤΡΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
(στην οποία υπάρχει πλήρης, www.venizeleio.gr
άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στα έγγραφα της Σύμβασης)
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ Ώρα 8:00 π.μ.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα 15.00 μμ
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
CPV

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν.
“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, - (Κωδικός ΝUTS: GR431)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
42912300-5 «Μηχάνηματα και συσκευές διήθησης νερού»
(Σύστημα επεξεργασίας νερού Μ.Τ.Ν.)

9
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ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ

Για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

(Κωδικός ΝUTS: GR431),

προϋπολογισθείσα
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ 96.774,19 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 9149
Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται
Ελληνική
αναλυτικά.γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα
διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

και οικονομικής

προσφοράς και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση θα
συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι
προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙ %

Νόμιμες κρατήσεις

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Γ.Ν.»ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ»

ΔΕΙΓΜΑ

ΟΧΙ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΟΥ – ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) Τ.Κ.71409
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ- ΤΙΜΩΝ

Τιμή

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Κωδικός
CPV

Περιγραφή
CPV

μονάδος
M.M.

Ποσό

μη

τητα

συμπ/νου
ΦΠΑ

1

Προμήθεια Σύστημα Επεξεργασίας
Νερού Μονάδας τεχνητού ΝεφρούCPV 42912300-5), για τις ανάγκες της
Μ.Τ.Ν. του Γ.Ν. «Βενιζέλειο»

429123005

«Μηχάνηματα και
συσκευές
διήθησης
νερού»

Τεμάχιο

1

96.774,19
€

Τιμή
μονάδος
συμπ/νου
ΦΠΑ

120.000,00
€

Συνολική
Αξία
συμπ/νου
Φ.Π.Α.
120.000,00
€
120.000,00
€

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. 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 άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες
και

διαδικασίες

λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.
1.2. Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν µε χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.
1.2.1.

Περιεχόµενα

(υπο)φακέλου

«∆ικαιολογητικά

συµµετοχής - τεχνική

προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά

καθώς

και

τα

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

της

προσφοράς.

Συγκεκριµένα,

στον

προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:
1.2.1.1. Δικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα
µε το άρθρο 93, και τη παρ. 2, αρ. 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
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1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της
εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.
Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και
ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1.2. της παρούσας
διακήρυξης.
1.2.1.1.2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016,
όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (διατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ)
στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς του:


δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,


πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την

παρ. 1α) και 2 του άρθρου 75.
Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών :


Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων


Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα


Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα


Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
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1.2.1.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:


Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.



Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.



Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.



Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.



Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.



Toν Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος (εφόσον αυτό
υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας), διαφορετικά θα
δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 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.
Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το
άρθρο 78 του Ν.4412/2016, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες
όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει μία
υπεύθυνη δήλωση.
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
να λαμβάνει την δική του υπεύθυνη δήλωση, μαζί με χωριστή υπεύθυνη δήλωση, όπου παρατίθενται
οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων,
14
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συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα, χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται στην υπεύθυνη δήλωση.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α.Ε
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
1.2.1.1.4.

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.
1.2.1.1.5. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

-

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα

απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση

από

υπεύθυνη

δήλωση

ενώπιον

αρμόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η
υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου
περίπτωση

από αυτόν

.pdf και προσκομίζονται

κατά

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή,

πλην των Φ.Ε.Κ. 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 άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
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Συµµετοχής - Τεχνική

Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και

απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι
η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους
φορείς.
1.2.1.2. 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 (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι τo «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο οποίο
θα απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος ΣΤ’ της
παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραμπομπές θα
απορρίπτονται.
Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται
ηλεκτρονικά πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή
(ανά είδος με αναφορά και στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς
όρους της διακήρυξης, η οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και
υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος ΣΤ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).
1.2.1.2.2. Δικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016
- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών
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εκδιδόμενων

από

συμμορφώνεται

ανεξάρτητους

με

ορισμένα

οργανισμούς
πρότυπα

που

βεβαιώνουν

διασφάλισης

ότι

ποιότητας,

ο

οικονομικός

φορέας

συμπεριλαμβανομένης

της

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται σε συστήματα
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν
πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν
είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενο πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας.
- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων
από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονομικοί
φορείς παραπέμπονται στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το
άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους
οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες
σε άλλα κράτη - μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει
τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του
εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται
από τον οικονομικό φορέα 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.
17
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1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά
του οικονοµικού φορέα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω :
1.2.2.1. Προσφερόμενες Τιμές
1.2.2.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και
αριθμητικώς.
1.2.2.1.2 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.
ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ. Π. Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
1.2.2.1.3 Συνολική ενδεικτική συγκριτική τιμή του είδους
Ως μειοδότης προμηθευτής θα θεωρηθεί εκείνος ο οποίος θα έχει το χαμηλότερο λόγο που
θα προκύψει από το παρακάτω κλάσμα

18

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2017

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ) ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΛΟΓΟΣ = -----------------------------------------------------------------------------------------ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η συνολική ενδεικτική συγκριτική τιμή του είδος η οποία προκύπτει ως άθροισμα:
α) της ισοδύναμης συγκριτικής τιμής προμήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης των μηχανημάτων σε
πλήρη λειτουργία, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και
β) της συνολικής τιμής συντήρησης και λειτουργίας με ανταλλακτικά, (όπως αναφέρεται στις τεχνικές
προδιαγραφές),

Αναλυτικά :
1.2.2.1.4 Οι προμηθευτές να προσφέρουν τιμές για τα υπό προμήθεια μηχανήματα ακολουθώντας
την παρακάτω διαδικασία (παράδειγμα) :
1.α. Τιμή μηχανημάτων για την πλήρη λειτουργία - εγκατάσταση σε χώρο που θα τους υποδειχθεί.
1.β. Τιμή συντήρησης με ανταλλακτικά για 10 χρόνια ΠΛΕΟΝ του - υποχρεωτικά διετούς- χρόνου
της εγγύησης.
Συμπερασματικά:
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, η Ανηγμένη Τιμή, που προκύπτει
από:
-

Το αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης των μηχανημάτων.

-

Το κόστος συντήρησης, πλέον του χρόνου εγγύησης.

1.2.2.1.5 Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Α. ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, θα
δώσει μια συγκεντρωτική τιμή για την 10ετή συντήρηση των μηχανημάτων μετά την λήξη
της διετούς Εγγύησης καλής Λειτουργίας, ενώ οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να
αναφέρει στην οικονομική του προσφορά (με συνοδευτικό έντυπο pdf που θα αναρτήσει
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο φάκελο της οικονομικής του προσφοράς) αναλυτικά
την ετήσια τιμή συντήρησης ανά μηχάνημα και ανά έτος, συμπληρώνοντας τον παρακάτω
πίνακα:
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SERVICE 10ετιας μετά το χρόνο εγγύησης

ΕΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

μη συμπ/νου ΦΠΑ

μη συμπ/νου ΦΠΑ

συμπ/νου ΦΠΑ

ος

3 χρόνος
4ος χρόνος
5ος χρόνος
6ος χρόνος
7ος χρόνος
8ος χρόνος
9ος χρόνος
10ος χρόνος
11ος χρόνος
12ος χρόνος
ΣΥΝΟΛΟ
SERVICE

Σε περίπτωση που δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέρα των δύο ετών, τότε για αυτά
τα επιπλέον (πέρα των δύο ετών) έτη θα δίδεται μηδενική τιμή στον παραπάνω πίνακα.

Β. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας (υποχρεωτική κατ’ ελάχιστον δύο έτη), ο
προμηθευτής υποχρεώνεται να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος, για 10
επιπλέον έτη, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την προσφερθείσα
τιμή στην οικονομική του προσφορά.
Γ. Σε περίπτωση όπου η προσφερθείσα τιμή συντήρησης κριθεί, σύμφωνα με τις οικονομικές
συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας, ως υψηλή, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να την διαπραγματευτεί.
Δ. Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία
τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς ,
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού
συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών φορέων.
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1.2.2.1.6

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.2.2.1.7 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 τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
1.2.2.1.8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2.2.1.9. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
1.2.2.1.10. 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.
1.2.2.1.11. 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.
- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις
τιμές των μερών.
1.2.2.1.12. 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.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
-Oτι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να
προσφέρονται στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη.
- ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από
το σύστημα.
- τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά στοιχεία
κ.λ.π) οι προμηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα υποβάλλουν εντός του
φακέλου της οικονομικής προσφοράς την οποία θα καταθέσουν στην ηλεκτρονική
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πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Γίνονται δεκτές προσφορές MONO για το σύνολο της προμήθειας.
1.2.2.2. Σύγκριση τιμών
1.2.2.2.1. 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.

1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις
α- Η 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. Τα ανωτέρω
ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που
αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την
προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη
στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ,
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους
δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ-

Δεν 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, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και
κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω
Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής
Ένωσης.
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1.2.2.2.4

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ’ των Τεχνικών Προδιαγραφών

1.2.2.2.5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την
οριστική ποσοτική

και ποιοτική παραλαβή του είδους .

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα

προβλεπόμενα στα αρ. 129-133 και 200-215 του Ν. 4412/2016.
2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του
αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.
1.2.2.2.6. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους
κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.7. Επισηµαίνονται τα παρακάτω:
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 τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών.

Προσφορά

που

ορίζει

χρόνο

ισχύος

µικρότερο

του

παραπάνω

αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
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Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο
χρονικό διάστημα.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρου 97
του Ν. 4412/2016. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των
προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και σε περίπτωση
που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές
Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου
ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή μόνο αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με ηλεκτρονικό έγγραφο
το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους
διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για
το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε
να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται
με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Η ανακοίνωση
της κατακύρωσης στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον
δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.
Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις
παρ. 2 και 3 αρ. 104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών μεταβολών, ο συμμετέχων υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα:
-

έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

-

κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016.
•

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

•

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

•

∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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•

Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επί νοµίµως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από
αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων 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, σύμφωνα και το αρ. 102 του Ν.
4412/2016.

•

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

•

Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή

ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα:
•

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης

•

Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων

έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
•

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

•

Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης.
•

Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.

•

Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος

στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο τελευταίος
επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 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.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 16η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
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Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση

αυτών

εφαρµοζόµενων

µέσω

κατά

τα

των
λοιπά

αρµόδιων
των

πιστοποιηµένων

κειµένων

στο

διατάξεων

για

Σύστηµα
την

οργάνων

της,

ανάθεση δηµοσίων

συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα από
το Σύστηµα ιδίως:
• Η

αρµόδια

επιτροπή

αξιολόγησης

του

διαγωνισµού,

που

έχει

ορισθεί

από

την

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει
στη

διαδικασία

ελέγχου

και

αξιολόγησης

των

κατά

περίπτωση

φακέλων

και

υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η

αναθέτουσα

αρχή

εκδίδει

τις

σχετικές

αποφάσεις

επί

της

αξιολόγησης

των

ηλεκτρονικών προσφορών .
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• 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.
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4.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην παραγράφο 5.1. 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.

5.1. ∆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 :
5.1.1.

Φυσικά πρόσωπα :

5.1.1.1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της
παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο

2003/568/ΔΕΥ

του

Συμβουλίου

της

22ας

Ιουλίου

2003,

για

την

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
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οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α' 215).
Σημειώνεται ότι:
-

η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

-

σε περίπτωση που το απόσπασα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους
ή χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο
6 έγγραφης ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
- δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
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κριτηρίων επιλογής του.
5.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
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.
5.1.1.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελµα 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 ή αρχή Ο.Τ.Α.
5.1.2. Τα νοµικά πρόσωπα:
5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1
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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους
εκπροσώπους του.

5.1.3. Οι συνεταιρισµοί :
5.1.3.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής 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 5.1.1.1.
5.1.3.2 Τα

δικαιολογητικά

των

περιπτώσεων

5.1.1.2,

5.1.1.3

παραγράφου 5.1.1, και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2.
5.1.3.3.Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
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5.1.4.Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
Ένωση.

Σημειώνεται ότι :
 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188).


Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5FF.1 καθώς και στις
παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.



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.
6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται 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
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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
αποσφραγίσθηκαν.

7. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Για την ανάδειξη του μειοδότη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν.
4412/2016.

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Α. Έως την 31 η -3-2017
8.1 Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως
374), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 50 του Ν. 4446/2016 και το αρ. 34 του Ν.4456/2017,
διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή
συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017. Κατά συνέπεια στον παρόντα διαγωνισμό για πράξεις ή
παραλείψεις οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι τις 31/3/2017 είναι δυνατή από τους
ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2017.
8.2 Ενστάσεις κατά της Διακήρυξης υποβάλλονται μέχρι και πέντε ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ενστάσεις εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) και πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφεύγοντα
(Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β).

Β. Από την 31 η -3-2017
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8.4

Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν
κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία
ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα
από τη φύση τους, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».

8.5 Σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την
άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
8.6. Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται
πριν από την σύναψη της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».

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

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων
αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
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9.1.2. Εγγύηση Συμμετοχής
1. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την
Δ/νση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το
2% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτημα Α΄.
Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο
των προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας
πίστωσης της διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 1.935,50 €.
Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης
του συνόλου των ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν.
4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα
1 του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.
Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα
δικαιολογητικά συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3)
ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης
9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την
υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
δύο συμβαλλόμενους.
9.1.3.3.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1)

μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης
9.1.3.4. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να
παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα,
οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα
είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής.
9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.
Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :
α) Η ημερομηνία έκδοσης.
β) Ο εκδότης.
γ) Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι :
- ο Αριθμός της Διακήρυξης
- η αναφορά : Αντικείμενο της Διακήρυξης.
- η ημερομηνία της Διακήρυξης.
ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.
στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.
ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η
εγγύηση.
η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην
της εγγύησης συμμετοχής).
θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να
αναγράφει σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόμενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας
μέχρι επιστροφής της.
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ι) Οι όροι ότι:
ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διζήσεως.
ιβ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς
καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ιγ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
ιδ) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής,
ύστερα από απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης
της εγγύησης.
ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.
Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση
λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της
Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη».
9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία
Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές
επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε
περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των
μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα
μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις
εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών
της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.
Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας πρόσκλησης

το οποίο και

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
9.1.4 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Ο ανάδοχος θα κληθεί να παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του μηχανήματος
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε
2.420,00 €.
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9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του
άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.

10. 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

1317/23.04.2012).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 1, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
Τα καθoρισμέvα στoιχεία αξιoλόγησης της πρoσφoράς, εκτός απo τηv τιμή, τoυς όρoυς πληρωμής
καθώς και τo κόστoς λειτoυργίας και συvτήρησης όπoυ απαιτείται, κατατάσσονται στα παρακάτω
κριτήρια αξιολόγησης με τov oριζόμεvo συvτελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου αξιολόγησης και τηv
βαθμoλoγία τωv στoιχείωv πoυ απαρτίζoυv κάθε κριτήριο αξιολόγησης.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ

Α:

Συντελεστής βαρύτητας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (Συντελεστής βαρύτητας ομάδας Α’ στο σύνολο: 70%)
Συµφωνία των

διατάξεων,

εξαρτηµάτων

Συντελεστής βαρύτητας 25%

και

υλικών του προσφερομένου Συστήματος Επεξεργασίας Νερού
µε

τις

απαιτήσεις

των

τεχνικών

προδιαγραφών

της

διακήρυξης

Συντελεστής βαρύτητας 25%

Τεχνική αξία, επάρκεια και αξιοπιστία, ποιότητα,
πιστοποιήσεις,

τεχνική

αρτιότητα,

λειτουργικότητα

και

αποδοτικότητα, ευκολία στην χρήση και στο χειρισµό .
Χρονοδιάγραμμα

εγκατάστασης

Συντελεστής βαρύτητας 10%

Συστήματος,

σχεδίαση και κατασκευή βρόγχου διανομής
Αυτοµατοποίηση,
ασφάλειας,

διατάξεις

συστήµατα

ελέγχου

-

προστασίας

ειδοποίησης,

Συντελεστής βαρύτητας 10%

και

τεχνικά

χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
(Συντελεστής βαρύτητας ομάδας Β’ στο σύνολο: 30%)
Προτεινόµενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας.
Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της
τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή (after sales
service),.
Χρόνος παράδοσης / παραλαβής του Συστήματος

Συντελεστής βαρύτητας 12%
Συντελεστής βαρύτητας 12%
Συντελεστής βαρύτητας 6%

Για κάθε κριτήριο αξιολόγησης, καθoρίζεται o επιμέρoυς συvτελεστής βαρύτητας, πoυ αvαλυτικά
φαίvεται στov παραπάvω πίvακα.
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Όλα τα επιμέρoυς στoιχεία τωv κριτηρίων αξιολόγησης βαθμoλoγoύvται αυτόvoμα με βάση τoυς 100
βαθμoύς. Η βαθμoλoγία τωv επι μέρoυς στoιχείωv τωv πρoσφoρώv είvαι 100 στις περιπτώσεις πoυ
καλύπτovται ακριβώς oι τεχvικές πρoδιαγραφές. Η βαθμoλoγία αυτή αυξάvεται μέχρι 120 βαθμoύς για
τις περιπτώσεις πoυ υπερκαλύπτovται oι τεχvικές πρoδιαγραφές. Η σταθμισμέvη βαθμoλoγία τoυ κάθε
κριτηρίου αξιολόγησης είvαι τo γιvόμεvo τoυ επί μέρoυς συvτελεστή βαρύτητας τoυ στoιχείoυ επι τηv
βαθμoλoγία τoυ και η συvoλική βαθμoλoγία της κάθε πρoσφoράς είvαι τo άθρoισμα τωv
σταθμισμέvωv βαθμoλoγιώv όλωv τωv στoιχείωv.
Η τελική βαθμoλoγία με βάση τα παραπάvω κυμαίvεται απo 100 έως 120 βαθμoύς.
Συμφερότερη πρoσφoρά είvαι εκείvη πoυ παρoυσιάζει τoν μικρότερo λόγo της συνολικής ενδεικτικής
(συγκριτικής) τιμής πρoσφoράς πρoς τηv βαθμoλoγία της.
Πρoσφoρά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη,
μετά απo πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ
διαγωvισμoύ oργάvoυ.
Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv
τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις τεχvικές πρoδιαγραφές της
διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Αvτίθετα δεv απoρρίπτovται πρoσφoρές, εάv oι
παρoυσιαζόμεvες απoκλίσεις κρίvovται ως επoυσιώδεις, oπότε θεωρoύvται τεχvικά απoδεκτές.
Απoκλίσεις απo όρoυς της διακήρυξης ή απo σημεία τωv τεχvικώv πρoδιαγραφώv πoυ έχoυv
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατoι όρoι είvαι oπωσδήπoτε oυσιώδεις και συvιστoύv
απόρριψη τωv πρoσφoρώv.
Η κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει με Απόφαση Διοικητή του Ενιαίου Διοικητικού Συμβουλείου
ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα πρoμηθευτή.
Αυτός υπoχρεoύται vα πρoσέλθει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες για τηv υπoγραφή της σχετικής
σύμβασης, πρoσκoμίζovτας τηv πρoσήκoυσα εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης, η oπoία και θα
παραμείvει στο Νοσοκομείο μέχρι της πλήρoυς εκτελέσεως της σύμβασης (ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή).
Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016
που την διέπει. Επίσης, ότι προβλέπεται στα ανωτέρω παραρτήματα και είναι αντίθετο ή διαφορετικό
προς το παράρτημα ΣΤ΄ των τεχνικών προδιαγραφών υπερισχύει το παράρτημα των τεχνικών
προδιαγραφών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ

Δ΄

ΟΡΟΙ

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα ΣΤ΄ των
Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης 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 Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται .

2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για
κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της
σχετικής σύμβασης.
3. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο
Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της
προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε
σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος
με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω
υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της
και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
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5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν
θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής
δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η
αποδοχή του αιτήματος.

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
Ημερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των
………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και
για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας
σας της .…/………/……….., για την ανάδειξη προμηθευτή ……………………, της με αριθμ. …………./2016
διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και
866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα
αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή
τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση,
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή
μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την
ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα
επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την
άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα
παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία

Τράπεζας

Κατάστηµα

…………………………..

………………………

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )…………..
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

Ηµεροµηνία Εκδοσης

…………

ΕΥΡΩ. …..

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……

ΕΥΡΩ ………………..
-

Έχουµε

επιστολής

την

τιµή

να

ανέκκλητα

σας

γνωρίσουµε

και

ότι

ανεπιφύλακτα,

εγγυώµεθα

…….

στο

της

παραιτούµενοι

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………..………..

δια

του

…………………

οποίο

και

µόνο

περιορίζεται

η

παρούσας

εγγυητικής

δικαιώµατος
(και

υποχρέωσή

της

ολογράφως)
µας,

υπέρ

της

αριθµό………….σύµβασης,

που

εταιρείας……………………………………δ\νση………………………………………………
για

την

καλή

εκτέλεση

από

αυτήν

των

όρων

της

µε

υπέγραψε μαζί σας ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το ………..% 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 …………………….
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.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ: 1
ΣΥΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.: 120.000,00€

Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία του νερού ύδρευσης του δικτύου
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με σκοπό την παραγωγή νερού για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν. του
Γ.Ν.Η. ΒΕΝΙΖΈΛΕΙΟ.
Το σύστημα θα είναι τύπου Διπλής Αντίστροφης Όσμωσης ON LINE με θερμική
απολύμανση του συστήματος όσμωσης και του βρόγχου διανομής, παροχής
επεξεργασμένου νερού 1500 lt/h.
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος
επεξεργασίας νερού, η αποξήλωση του υφισταμένου, η εγκατάσταση βρόγχου διανομής
επεξεργασμένου νερού, η αποξήλωση του υφισταμένου βρόγχου, ο έλεγχος και
αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης εντός του κτιρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της
επίβλεψης, η σύνδεση στα δίκτυα νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρικών, οι απαραίτητες
δοκιμές, οι εργαστηριακές αναλύσεις του παραγόμενου νερού, η εκπαίδευση λειτουργίας
και συντήρησης καθώς και κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη
και σύμφωνη προς τις Προδιαγραφές εγκατάσταση του συστήματος ακόμα και αν αυτά
δεν αναφέρονται στην παρούσα. Οι εργασίες θα γίνουν με λειτουργία της υφιστάμενης
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
Το σύστημα επεξεργασίας νερού θα παρέχει επεξεργασμένο νερό υψηλής
καθαρότητας, ιατρικά αποδεκτό, σύμφωνα με τα διεθνώς παραδεκτά για
προετοιμασία διαλύματος αιμοκάθαρσης από μηχανήματα τεχνητού νεφρού EC
Pharmacopoeia, “Water for diluting concentrated heamodialysis solutions”, Annex to
the European Pharmacopoeia Fascicule 16.
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Η περιεκτικότητα νερού σε ουσίες, δεν ξεπερνά τα όρια που καθορίζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Στοιχείο

Ασβέστιο
Μαγνήσιο
Νάτριο
Κάλιο
Φθόριο
Χλώριο
Νιτρικά
Θειικά
Χαλκός
Βάριο
Ψευδάργυρος
Αλουμίνιο
Αρσενικό
Μόλυβδος
Άργυρος
Κάδμιο
Χρώμιο
Υδράργυρος
Οργανικές ουσίες
Αμμωνιακά
Βαρέα μέταλλα
Ζωντανοί
οργανισμοί
Ενδοτοξίνες

Μονάδα μέτρησης

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg KMnO4/l
mg/l
mg/l

μικροβιακοί

Αποικίες/ml
EU/ml

Περιεκτικότητα

2
2
50
2
0,2
0,1
2
50
*
*
0,1
0,01
*
*
*
*
*
0,001
Απουσία
0,2
0,1
100
< 0,25

Πίνακας 1. (EC Pharmacopoeia, “Water for diluting concentrated heamodialysis
solutions”, Annex to the European Pharmacopoeia Fascicule 16. Για τα βαρέα
μέταλλα που στο όριο σημειώνεται το σύμβολο «*» ισχύει το συνολικό όριο, που
αναφέρεται στο τέλος του πίνακα).
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά κατασκευής και σύνδεσης (σωληνώσεις κλπ.) που
έρχονται σε επαφή με το επεξεργασμένο νερό να είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής
από ατοξικά μη διαβρώσιμα υλικά, με ουδέτερη χημική συμπεριφορά, κατάλληλα για
αιμοκάθαρση και να αντέχουν στις πιέσεις και θερμοκρασίες λειτουργίας του
συστήματος. Αποκλείεται η χρήση σιδήρου, χαλκού, ορείχαλκου, pvc, κλπ. υλικών
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που είναι δυνατόν να μεταφερθούν λόγω διάβρωσης εν διαλύσει προς τα μηχανήματα
τεχνητού νεφρού.
Αποδεκτά υλικά σωλήνων και εξαρτημάτων είναι :
Διασταυρούμενο πολυαιθυλένιο PEX
Το σύστημα να φέρει όλες τις κατάλληλες διατάξεις που δεν κατονομάζονται ειδικά
(βάνες, γωνίες, ρακόρ, by-pass, σημεία δειγματοληψίας, ενδεικτικά πιέσεων, κλπ),
αλλά είναι απαραίτητες ώστε να συνδεσμολογηθούν τα μηχανήματα σύμφωνα με
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και να είναι ευχερής η αντικατάσταση
οιουδήποτε εξαρτήματος χωρίς να διακόπτεται η παροχή νερού. Το σύστημα θα
συναρμολογηθεί

και

θα

εγκατασταθεί

στους

ενδεδειγμένους

χώρους

του

Νοσοκομείου. Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα διασύνδεσης
(ηλεκτρικά, υδραυλικά, αποχετευτικά κ.α.) και δεν θα έχει το Νοσοκομείο καμία
άλλη πρόσθετη επιβάρυνση σε υλικά ή παροχή υπηρεσίας.
To σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από:
1.

ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ

1.1

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Οι δεξαμενές ακατέργαστου νερού, συνολικού όγκου 5000 lt περίπου, η οποία θα τροφοδοτείται με
νερό δικτύου ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης , με κατάλληλους αυτοματισμούς πλήρωσης (αισθητήρες
στάθμης, δύο μαγνητικές βάνες πλήρωσης, οπτικοηχητικός συναγερμός κάτω στάθμης –
υπερχείλισης) .

Προβλέπονται 4 αισθητήρες στάθμης (συναγερμού κάτω, συναγερμού

υπερχείλισης, άνοιγμα μαγνητικής, κλείσιμο μαγνητικής). Οι δεξαμενές να είναι από κατάλληλο
πλαστικό ατοξικό υλικό συνολικής χωρητικότητας 5000 lt τουλάχιστον.

Σε περίπτωση πολλών

δεξαμενών αυτές θα είναι διασυνδεδεμένες με πλαστικές σωλήνες PP και βάνες πλαστικές. Οι
δεξαμενές θα έχουν μεγάλες θυρίδες ελέγχου. Πριν την είσοδο του νερού στις δεξαμενές θα
υπάρχει διπλή συστοιχία φίλτρων (δύο παράλληλες γραμμές με 3 φίλτρα έκαστη και μια μαγνητική
βάνα ) ως εξής:
1.Φίλτρο μηχανικό με περιστρεφόμενη σύνδεση, διάφανη λεκάνη ελέγχου, βρυσάκι καθαρισμού,
ένδειξη επόμενου καθαρισμού, κατακράτησης 100 μm
2. Φίλτρο μηχανικό με περιστρεφόμενη σύνδεση, διάφανη λεκάνη ελέγχου, βρυσάκι καθαρισμού,
45

ένδειξη επόμενου καθαρισμού, κατακράτησης 50 μm

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2017

3. Φίλτρο με σακούλα πορώδους, κατακράτησης 25 μm.
Όλα τα φίλτρα θα είναι κατάλληλης διατομής και παροχής ώστε η τροφοδοσία των δεξαμενών να
γίνεται απρόσκοπτα. Σε περίπτωση ανεπάρκειας του πιεστικού συγκροτήματος τροφοδοσίας, αυτό
θα αντικατασταθεί με μεγαλύτερο κατάλληλης ισχύος με δαπάνες του αναδόχου. Προβλέπονται
παντού πλαστικές βάνες διακοπής για την δυνατότητα εργασιών συντήρησης του συστήματος με
λειτουργία της μονάδας.
1.2

ΔΙΔΥΜΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ (τεμ.1)

Να εξασφαλίζεται μέσω κατάλληλου δίδυμου ανοξείδωτου 316 αντλητικού

με inverter, με

αυτόματο έλεγχο εναλλαγής λειτουργίας αντλιών, η αδιάκοπη και σταθερή τροφοδοσία του κυρίως
συστήματος με νερό στην απαιτούμενη παροχή και πίεση.

Ο πιεστικός κώδωνας θα είναι από .

φυγοκεντρισμένο fiber-glass υψηλής αντοχής στην πίεση και τη διάβρωση να έχει πίεση
λειτουργίας 6 bar και πίεση δοκιμής 10 bar

2. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
2.1.ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ (τεμ. 2)
Είναι πολυστρωματικό φίλτρο, αυτόματο για όλες τις φάσεις της λειτουργίας και
πλυσίματος του, ικανότητας συγκράτησης – φίλτρανσης σωματιδίων μέχρι 10 μ. Τα
υλικά των διαφόρων στρώσεων του φίλτρου, να είναι ανθεκτικά στις τριβές και να
μην προσδίδουν γεύση, οσμή ή χρώμα στο νερό που κατεργάζονται. Το δοχείο του να
είναι κατασκευασμένο από φυγοκεντρισμένο fiber-glass υψηλής αντοχής στην πίεση
και τη διάβρωση να έχει πίεση λειτουργίας 6 bar και πίεση δοκιμής 10 bar. Η
παροχή του θα πρέπει είναι διπλάσια από την ζητούμενη παραγωγή επεξεργασμένου
νερού του συστήματος. Σε κανονική λειτουργία η ταχύτητα φίλτρανσης θα είναι
υποχρεωτικά μικρότερη από 15 m/h.
Το πλύσιμο του φίλτρου (αντίστροφο πλύσιμο), να γίνεται εντελώς αυτόματα. Να
υπάρχει δυνατότητα να δοθεί εντολή για πλύσιμο και εκτός προγράμματος
χειροκίνητα. Επίσης, αν η παραγωγική διαδικασία το απαιτεί να υπάρχει δυνατότητα
να μη δοθεί καθόλου πρόγραμμα αυτόματου πλυσίματος αλλά η έναρξη του
πλυσίματος να γίνεται κατά βούληση.
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Η λειτουργία του φίλτρου θα ελέγχεται από αυτοματισμό με χρονοδιακόπτη που θα
πρέπει να λειτουργεί σε χαμηλή τάση (24 volt), ώστε να αποκλείεται κίνδυνος από
ηλεκτροπληξία. Θα υπάρχει δυνατότητα ο χρήστης να ρυθμίσει το φίλτρο με τον
χρόνο ή τα λίτρα ή συνδυασμό και των δυο. Επίσης ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει
στον ηλεκτρονικό πίνακα του φίλτρου ποτε εκανε τελευταία φορά πλύση και πόσες
πλύσεις έχουν γίνει στο σύνολο.
Για τη φίλτρανση, θα χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικής κοκκομετρίας υλικά
φίλτρανσης, τα οποία θα διαστρώνονται διαδοχικά μέσα στα φίλτρα. Το νερό θα
εισέρχεται από το πάνω μέρος των φίλτρων και αφού διαπεράσει όλα τα στρώματα,
θα εξέρχεται από το κάτω μέρος. Τα υλικά πλήρωσης θα παρουσιάζονται αναλυτικά,
με τις ποσότητες των υλικών σε κάθε φίλτρο και θα είναι 150 λίτρα.
Τα υλικά αυτά, θα έχουν πολύ καλές ιδιότητες κατακράτησης των ουσιών που
προορίζονται να συλλέγουν, δεν θα προσδίδουν στο νερό οσμή, χρώμα ή βλαβερές
ουσίες και θα διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό
από επίσημο φορέα της Ε.Ε.
2.2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ (τεμ.2)
Ο αποσκληρυντής είναι τύπου κατιοανταλλακτικών ρητινών (ρητινών κατιόντων) με
παροχή που επαρκεί για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και ικανότητα παραγωγής 0
fΗ (γαλλικούς βαθμούς σκληρότητας). Να είναι δίδυμος και η κάθε στήλη του να
έχει ικανότητα παραγωγής αποσκληρυμένου νερού για λειτουργία 24 ωρών κατ’
ελάχιστον. Η διαστασιολόγηση του αποσκληρυντή έχει γίνει έτσι, ώστε κάθε στήλη
του να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας τριπλής βάρδιας της μονάδας
τεχνητού νεφρού (24 h/day) ανά ημέρα. Κάθε αποσκληρυντής θα περιέχει
τουλάχιστον 60 λίτρα ρητίνης αποσκλήρυνσης. Η αναγέννηση του γίνεται αυτόματα
με NaCl. Τα δοχεία του να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό ατοξικό υλικό που
δεν διαβρώνεται, μη διαπερατό από το ηλιακό φως και η μέγιστη πίεση λειτουργίας
τους να είναι 6 bar, ενώ να έχουν πίεση δοκιμής τα 10 bar. Η λειτουργία του να είναι
τελείως αυτόματη.
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Η λειτουργία του αποσκληρυντή θα ελέγχεται από αυτοματισμό με χρονοδιακόπτη
που θα πρέπει να λειτουργεί σε χαμηλή τάση (24 volt), ώστε να αποκλείεται κίνδυνος
από ηλεκτροπληξία.
Κάθε στήλη να συνοδεύεται από πλαστικό δοχείο με NaCl, το οποίο να έχει
κατάλληλες διατάξεις για τη δημιουργία διαλύματος NaCl και την πρόληψη
υπερχείλισης.
Προβλέπεται επίτοιχη συσκευή ελέγχου σκληρότητας, η οποία θα λειτουργεί
αυτόματα

με

προγραμματιζόμενο

αριθμό

δειγματοληψιών και

δυνατότητα

μετάδοσης σήματος συναγερμού.
2.3.ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (τεμ.2)
Φίλτρο ενεργού άνθρακα, αυτόματο για όλες τις φάσεις της λειτουργίας και πλυσίματος του. Το
δοχείο του να είναι κατασκευασμένο από φυγοκεντρισμένο fiber-glass υψηλής αντοχής στην πίεση
και τη διάβρωση και να έχει πίεση δοκιμής 10 bar και πίεση λειτουργίας 6 bar.

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα έχει σκοπό κυρίως την κατακράτηση ελευθέρου
χλωρίου, χλωραμινών, οργανικών, οσμής, γεύσης και χρωμάτων ώστε να
προστατεύονται από αυτές τις ουσίες οι μεμβράνες των αντίστροφων ωσμώσεων.
Να περιέχει ενεργό άνθρακα με σκληρούς κόκκους που εξασφαλίζουν την
ανθεκτικότητα και τη μακροζωία του στις τριβές. Σε κανονική λειτουργία η
ταχύτητα διέλευσης του νερού από το φίλτρο δεν θα υπερβαίνει τα 15 m/h.. Η
λειτουργία του φίλτρου θα ελέγχεται από αυτοματισμό με χρονοδιακόπτη που θα
πρέπει να λειτουργεί σε χαμηλή τάση (24 volt), ώστε να αποκλείεται κίνδυνος από
ηλεκτροπληξία. Θα υπάρχει δυνατότητα ο χρήστης να ρυθμίσει το φίλτρο με τον
χρόνο ή τα λίτρα ή συνδυασμό και των δυο. Επίσης ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει
στον ηλεκτρονικό πίνακα του φίλτρου πότε έκανε τελευταία φορά πλύση και πόσες
πλύσεις έχουν γίνει στο σύνολο.
2.4 ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φίλτρα φυσιγγίων τελικής διήθησης ασφαλείας, πορώδους 5μm.
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3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ
Να είναι ένα ενιαίο λειτουργικά σύστημα διπλής αντίστροφης ώσμωσης δύο σταδίων. Με απλό
χειρισμό να μπορεί να λειτουργήσει με τα δύο στάδια εν σειρά, ή μόνο το 1ο ή το 2ο στάδιο. Να
λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη τροφοδοσία της μονάδας με
νερό, ακόμη και σε περίπτωση πλήρους αδυναμίας λειτουργίας της πρώτης ή της δεύτερης
ώσμωσης. Η μεταγωγή θα γίνεται αυτόματα από κατάλληλη διάταξη ελέγχου . Η συνολική
παραγωγή του συστήματος θα ανέρχεται σε 1500 l/h τουλάχιστον, ανεξάρτητα από τη διάταξη
λειτουργίας (δύο στάδια εν σειρά, ή μόνο το 1ο ή το 2ο στάδιο), σε θερμοκρασία εισερχόμενου νερού
15 C και για ποιότητα νερού τροφοδοσίας δικτύου ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Η απομάκρυνση σε διαλυμένα άλατα να είναι μεγαλύτερη από 95%. Επίσης, να κατακρατά το
σύνολο σχεδόν των κολλοειδών βακτηρίων, πυρετογόνων και κάθε είδους διαλυτών οργανικών
ουσιών, στα επίπεδα που ορίζουν η ευρωπαϊκή φαρμακοποιία και τα πρότυπα ΑΑΜΙ, για νερό
αιμοκάθαρσης. Η παραγωγή και απόδοση να εξασφαλίζεται με τις δυσμενέστερες συνθήκες,
δηλαδή θερμοκρασία εισερχόμενου νερού (15 C).
Ο πίνακας ελέγχου θα έχει την δυνατότητα να ελέγξει ολόκληρο το σύστημα επεξεργασίας νερού
(τα φίλτρα της προκατεργασίας, τις αντλίες τροφοδοσίας, τις μονάδες αντίστροφης ώσμωσης, το
σύστημα θερμικής απολύμανσης & CIP). Θα φέρει PLC αναγνωρισμένου οίκου με οθόνη αφής 10¨
και θα έχει δυνατότητα ελέγχου των εξής παραμέτρων:
1. Παροχή παραγόμενου νερού 1ης αντίστροφης ώσμωσης
2. Παροχή παραγόμενου νερού 2ης αντίστροφης ώσμωσης
3. Ποιότητα νερού 1ης αντίστροφης ώσμωσης
4. Ποιότητα νερού 2ης αντίστροφης ώσμωσης
5. Θερμοκρασία νερού
6. Συνολική ηλεκτρική κατανάλωση σύστηματος
Επίσης θα έχει δυνατότητα ενημέρωσης για τα εξής σημεία alarm:
1. Χαμηλή πίεση στην είσοδο της 1ης και της 2ης αντίστροφης ώσμωσης αντίστοιχα
2. Υψηλή πίεση στην γραμμή παραγωγής της 1ης και της 2ης αντίστροφης ώσμωσης
αντίστοιχα
3. Κακή ποιότητα νερού στην γραμμή παραγωγής της 1ης και της 2ης αντίστροφης
ώσμωσης αντίστοιχα
4. Χαμηλή στάθμη στην δεξαμένη θερμικής απολύμανσης & CIP.
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Οι αντλίες υψηλής πίεσης της ώσμωσης να είναι κατακόρυφου τύπου, πολυβάθμιες ανοξείδωτες
(AISI 316), με άκρα tri-clamp (hygienic type) και να οδηγούνται από μοτέρ ισχύος αναλόγου της
ζητούμενης παραγωγής.
Η λειτουργία του συστήματος αντίστροφης ώσμωσης θα είναι η ακόλουθη:
Όταν υπάρχει σήμα έναρξης λειτουργίας, τότε το νερό τροφοδοσίας να οδηγείται στην αντλία του
πρώτου σταδίου αντίστροφης ώσμωσης, η οποία θα προωθεί το νερό προς τις μεμβράνες του
συστήματος.
Στις μεμβράνες θα γίνεται διαχωρισμός του εισερχόμενου νερού σε δύο ρεύματα. Το νερό χωρίς
άλατα (αφαλατωμένο νερό) και το νερό με άλατα (συμπύκνωμα), το οποίο θα απορρίπτεται. Το
αφαλατωμένο νερό θα οδηγείται στο δεύτερο στάδιο αντίστροφης ώσμωσης, όπου και εκεί θα
οδηγείται στην αντλία του δευτέρου σταδίου αντίστροφης ώσμωσης και στις μεμβράνες όπου
διαχωρίζεται σε αφαλατωμένο νερό και συμπύκνωμα.
Το πρώτο στάδιο αντίστροφης ώσμωσης θα περιλαμβάνει:


Μεμβράνες τύπου spiral από αρωματικά πολυαμίδια μήκους 40” (ίντσες), κατάλληλες για
θερμική απολύμανση στους 80C,



Πολυβάθμια ανοξείδωτη αντλία για παροχή νερού στη μεμβράνη με πίεση μέχρι 14 bar και με
άκρα tri-clamp (hygienic type)



Σύστημα μέτρησης της πίεσης πριν και μετά τη μεμβράνη,



Τουλάχιστον οκτώ (8) μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης, διαμέτρου 4 ιντσών, τοποθετημένες
σε μεμβρανοδοχεία με κατάλληλη υδραυλική σύνδεση.



Δοχεία μεμβρανών από ανοξείδωτο χάλυβα (SS 316L) με άκρα tri-clamp (hygienic type)



Σύστημα ρύθμισης της πίεσης στη μεμβράνη από 0 έως 14 bar,



Σύστημα προστασίας της αντλίας από ανεπαρκή πίεση του νερού τροφοδοσίας,



Σύστημα για αποστείρωση και καθαρισμό των μεμβρανών της,



Αντικραδασμικά έδρανα και στηρίξεις,



Στεγανό ηλεκτρικό πίνακα με προστασία IP55,



Όλα τα απαραίτητα κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες, για την λειτουργία, το σταμάτημα, τη
χαμηλή πίεση και την αποστείρωση της μεμβράνης,



Ροόμετρα για μέτρηση του παραγόμενου και ανακυκλοφορούμενου νερού.

Το δεύτερο στάδιο αντίστροφης ώσμωσης θα περιλαμβάνει:
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Μεμβράνες τύπου spiral από αρωματικά πολυαμίδια μήκους 40” (ίντσες), κατάλληλες για
θερμική απολύμανση στους 80C,



Πολυβάθμια ανοξείδωτη αντλία για παροχή νερού στη μεμβράνη με πίεση μέχρι 14 bar και με
άκρα tri-clamp (hygienic type)



Σύστημα μέτρησης της πίεσης πριν και μετά τη μεμβράνη,



Τουλάχιστον έξι (6) μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης, διαμέτρου 4 ιντσών, τοποθετημένες σε
μεμβρανοδοχεία με κατάλληλη υδραυλική σύνδεση.



Δοχεία μεμβρανών από ανοξείδωτο χάλυβα (SS 316L) με άκρα tri-clamp (hygienic type)



Σύστημα ρύθμισης της πίεσης στη μεμβράνη από 0 έως 14 bar,



Σύστημα προστασίας της αντλίας από ανεπαρκή πίεση του νερού τροφοδοσίας,



Σύστημα για αποστείρωση και καθαρισμό των μεμβρανών της,



Αντικραδασμικά έδρανα και στηρίξεις,



Στεγανό ηλεκτρικό πίνακα με προστασία IP55,



Όλα τα απαραίτητα κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες, για την λειτουργία, το σταμάτημα, τη
χαμηλή πίεση και την αποστείρωση της μεμβράνης,



Ροόμετρα για μέτρηση του παραγόμενου και ανακυκλοφορούμενου νερού.

Η ώσμωση θα παράγει τουλάχιστον 1500 l/h νερού κατάλληλο για αιμοκάθαρση επεξεργαζόμενη το
προϊόν της πρώτης αντίστροφης ώσμωσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CLEANING IN PLACE

4.
CIP)

Το σύστημα θερμικής απολύμανσης & CIP θα αποτελείται από :
- Δεξαμενή χωρητικότητας 500l κατασκευασμένη από ανοξείδωτο SS 316L διπλού τοιχώματος
με ειδική θερμομόνωση για μείωση της απώλειας θερμοκρασίας και συντελεστή τραχύτητας
Ra < 0,8micron για όσο δυνατόν πιο

λεία επιφάνεια και την ελαχιστοποίηση έτσι της

ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου στους πόρους του υλικού της δεξαμενής.
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση ισχύος κατ ελάχιστον 11KW για την θέρμανση του νερού ( η
αντίσταση θα είναι ικανή να θερμαίνει το νερό στους 80 οC σε χρόνο περίπου 6ωρών.
- Θερμοστάτη
- Ελεγκτή πλήρωσης
- Σύστημα ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού μέσω αντλίας ανακυκλοφορίας
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- Σύστημα διανομής ψεκασμού (spray ball ) του επιστρεφόμενου νερού στην δεξαμενή
απολύμανσης ώστε να ψεκάζεται σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια της δεξαμενής
μειώνοντας την πιθανότητα ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου σε τυφλά σημεία.
- Ανοξείδωτη βάνα SS 316L για άσηπτη δειγματοληψία με συνδεσμολογία tri-clamp (hygienic
type), για την συλλογή στείρου δείγματος προς χημική και μικροβιολογική ανάλυση.
- Ανθρωποθυρίδα 300mm
Να γίνει περιγραφή της διαδικασίας απολύμανσης.

5.

ΒΡΟΓΧΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Το παραγόμενο νερό θα πρέπει να διανέμεται ΟΝ-LINE σε σωληνώσεις διανομής τύπου κλειστού
βρόγχου χωρίς να έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Η πίεση στο κύκλωμα διανομής πρέπει να
ρυθμίζεται αυτόματα σε επιθυμητά όρια, ανεξαρτήτως της κατανάλωσης από το σύστημα. Στο
βρόχο διανομής θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά και τουλάχιστον δύο ανοξείδωτες ασηπτικές βάνες
δειγματοληψίας.
Ο βρόγχος θα κατασκευαστεί για την διανομή του επεξεργασμένου νερού από το σύστημα
επεξεργασίας νερού ( αντίστροφων ωσμώσεων) και θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα
διανομής ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Μονάδας.
Ο βρόγχος θα καλύπτει τους θαλάμους αιμοκάθαρσης της Μονάδας

και το σύνολο των

υποστηριζόμενων μηχανημάτων. Η διαδρομή του βρόχου θα ξεκινάει από την 2η αντίστροφη
ώσμωση θα συνεχίζει στο θάλαμο αιμοκάθαρσης όπου θα τροφοδοτείται το κάθε μηχάνημα
αιμοκάθαρσης, με μια αναμονή ( βάνα ) και θα επιστρέφει από το τελευταίο μηχάνημα στην
δεξαμενή ακατέργαστου νερού .
Η σχεδίαση του βρόχου θα είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται όσο είναι δυνατόν οι γωνίες , τα loop
,οι περιττές συνδέσεις και γενικά δεν θα υπάρχουν μεγάλες διαδρομές με νεκρά σημεία. Όλες οι
συνδέσεις – ενώσεις των σωληνώσεων θα είναι απαραιτήτως συγκολλητές και όχι με σπείρωμα ,για
την αποφυγή ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου.
Οι σωληνώσεις του νέου βρόχου διανομής (σωλήνες , βάνες, γωνιές , ρακόρ) θα είναι από
κατάλληλο ατοξικό υλικό PEX το οποίο δεν θα διαβρώνεται ερχόμενο σε επαφή με το απιονισμένο
νερό και θα έχει αντοχή σε θερμοκρασία 80oC για την διεργασία της θερμικής απολύμανσης. Έτσι,
διασφαλίζεται ότι το παραγόμενο νερό θα διατηρείται και θα είναι υψηλής καθαρότητας, ιατρικά
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αποδεκτό, σύμφωνα με τα διεθνώς παραδεκτά για προετοιμασία διαλύματος αιμοκάθαρσης από
μηχανήματα τεχνητού νεφρού EC Pharmacopoeia, “Water for diluting concentrated heamodialysis
solutions”, Annex to the European Pharmacopoeia Fascicule 16.
Η διατομή της σωλήνας PEX του βρόχου θα είναι Φ 25 16 atm .
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά κατασκευής και σύνδεσης (σωληνώσεις κλπ.) που έρχονται σε
επαφή με το επεξεργασμένο νερό να είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής σε θερμοκρασία 80oC
από ατοξικά μη διαβρώσιμα υλικά, με ουδέτερη χημική συμπεριφορά, κατάλληλα για αιμοκάθαρση
και να αντέχουν στις πιέσεις λειτουργίας του συστήματος. Αποκλείεται η χρήση σιδήρου, χαλκού,
κλπ. υλικών που είναι δυνατόν να μεταφερθούν λόγω διάβρωσης εν διαλύσει προς τα μηχανήματα
τεχνητού νεφρού.
Το σύστημα να φέρει όλες τις κατάλληλες διατάξεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (βάνες, γωνίες,
ρακόρ, by-pass, σημεία δειγματοληψίας, ενδεικτικά πιέσεων, κλπ), αλλά είναι απαραίτητες ώστε να
συνδεσμολογηθούν τα μηχανήματα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Το
σύστημα θα συναρμολογηθεί και θα εγκατασταθεί στους ενδεδειγμένους χώρους του Νοσοκομείου.
Θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα διασύνδεσης (ηλεκτρικά, υδραυλικά, κ.α.) και
δεν θα έχει το Νοσοκομείο καμία άλλη πρόσθετη επιβάρυνση σε υλικά ή παροχή υπηρεσίας.
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

6.

Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί πλήρες, σε λειτουργία, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για
το Νοσοκομείο και το τυχόν απαιτούμενο κόστος για την εγκατάστασή του θα πρέπει να
εμπεριέχεται στην τιμή προσφοράς.
Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν χωρίς να προκληθεί η παραμικρή δυσλειτουργία στην
λειτουργία της ΜΤΝ. Για το σκοπό αυτό στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνεται με ποινή
αποκλεισμού, χρονοδιάγραμμα εργασιών με αντίστοιχη περιγραφή της αντιμετώπισης των
προβλημάτων λόγω της ύπαρξης της υφιστάμενης Μονάδας.
Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του συστήματος θα πρέπει να διαθέτει (θα κατατεθούν τα
αντίστοιχα έγγραφα στην Τεχνική Προσφορά) :


Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις με θερμική απολύμανση (να
κατατεθεί λίστα αντίστοιχων εγκατεστημένων συστημάτων).
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Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για συστήματα επεξεργασίας νερού



Πιστοποιητικό περιβαλλοντική διαχείρισης ISO 14001 για συστήματα επεξεργασίας νερού



Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΕΚ (Παράρτημα V της Οδηγίας
93/42/ΕΟΚ για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα), για συστήματα καθαρισμού ύδατος για
παραγωγή και αραίωση διαλυμάτων αιμοκάθαρσης







ISO 9001 των κατασκευαστών κάθε επιμέρους εξοπλισμού
ISO 13485 των κατασκευαστών τελικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων όπου απαιτείται
Δήλωση εργοστασίων παραγωγής των κατασκευαστών τελικών ιατροτεχνολογικών
προϊόντων
Πιστοποιητικό OHSAS 18001 για συστήματα διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας
στην εργασία.



Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο να βεβαιώνεται ότι υπάγεται σε
πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης βάση του Π.Δ.117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ. 15/2006
(ΦΕΚ 12 Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108.

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα παρακάτω:
 Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια κάθε συσκευής, υλικού και του συνολικού συστήματος όπου θα
αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες, οι πιστοποιήσεις κλπ
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει manual λειτουργίας του συστήματος στην
Ελληνική γλώσσα, καθώς και αναλυτικές οδηγίες συντήρησης- αποκατάστασης βλαβών
 Ο προμηθευτής θα παραδώσει σχέδιο σε κλίμακα 1:50 της διάταξης των συσκευών και του
βρόγχου διανομής καθώς και κατακόρυφο διάγραμμα της εγκατάστασης
 O προμηθευτής να προσφέρει οπωσδήποτε και πρόγραμμα πλήρους συντήρησης (εργασία και
ανταλλακτικά) για μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Το κόστος της
συντήρησης

του

συστήματος

θα

αναγράφεται

στην

οικονομική

προσφορά

των

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
 Στελέχωση του διαγωνιζομένου .

Η κατάσταση προσωπικού θα είναι θεωρημένη από την

επιθεώρηση εργασίας στην οποία θα εμφαίνετε το προσωπικό και οι ειδικότητες.
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 Ο προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να λάβει γνώση των ειδικών τοπικών
συνθηκών που επικρατούν στο Νοσοκομείο και να συμπεριλάβει στην προσφορά του σχετική
βεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Ο προμηθευτής

υποχρεούται επί

ποινή απόρριψης

να πραγματοποιήσει

χημικές και

μικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγμα του παραγόμενου νερού της νέας μονάδας αντίστροφης
ώσμωσης , σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο ώστε να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του.
 Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας δύο έτη από την παράδοσή του σε κατάσταση πλήρους
λειτουργίας, ως και διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον έτη. Κατά τη
διάρκεια εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του συστήματος,
προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για
τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κ.λπ. εκτός των αναλωσίμων.
 Για την ολοκλήρωση της παραλαβής θα πραγματοποιήσει εκπαίδευση προσωπικού
(μηχανικών, τεχνικών, χειριστών, νοσηλευτών, ιατρών κ.λπ.).

55

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2017
ΟΜΑ∆Α Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ λΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Α στο σύνολο : 70 %)

Α/Α
i=1
i=2
i=3
i=4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(1)

(2)

(3) = (1) Χ (2)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, βi

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
(σβi=βi*σi)

Συµφωνία των διατάξεων, εξαρτηµάτων και υλικών του προσφερομένου Συστήματος Επεξεργασίας Νερού µε τις απαιτήσεις
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης
Τεχνική αξία, επάρκεια και αξιοπιστία, ποιότητα, πιστοποιήσεις, τεχνική αρτιότητα, λειτουργικότητα και αποδοτικότητα,
ευκολία στην χρήση και στο χειρισµό .

25 %
25 %

Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης Συστήματος, σχεδίαση και κατασκευή βρόγχου διανομής
Αυτοµατοποίηση, συστήµατα προστασίας και ασφάλειας, διατάξεις ελέγχου - ειδοποίησης, τεχνικά χαρακτηριστικά και
δυνατότητες.

10 %
10 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α
ΟΜΑ∆Α Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
(Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας Β στο σύνολο : 30 %)

(1)

Α/Α
i=5
i=6
i=7

ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
α
3ΚΡΙ ΤΗΡΙΟΥ, βi

Προτεινόµενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
Ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή (after sales
service),.
Χρόνος παράδοσης / παραλαβής του Συστήματος

(2)

(3) = (1) Χ (2)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
(σβi=βi*σi)

12 %
12 %
6%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σ.Β.) ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ =
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α + ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Β)
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Όλα τα παραπάνω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα φυλλάδια του κατασκευαστικού
οίκου, είτε σε επίσημες βεβαιώσεις του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου.
Τα συστήματα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά βεβαιώσεις:

















Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας &
ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.
Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την
Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε
πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ.
15/2006.
Βεβαίωση από τον προμηθευτή τουλάχιστο 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και
ανταλλακτικά.
Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία των
συστημάτων για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται
από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να
αναφερθούν.
Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή.
Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης
με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών
του προσφερόμενου εξοπλισμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος για την
διανομή και τεχνική υποστήριξη των προσφερόμενων συσκευών.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του
προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί
έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή,
καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή
αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο
οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 12ώρου, να είναι
εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους
υπευθύνους της Μονάδας Τεχνιτού Νεφρού του Νοσοκομείου.
Τα συστήματα θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική
λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός δύο (2)
μηνών.
Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία των
συστημάτων και τους τεχνικούς για τις επισκευές τους και να παραδώσει φυλλάδια
οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν
πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος
2955/01, άρθρο 2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά.
Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον
κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που
πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να
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αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των
συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους.
Να δοθούν οικονομικές προσφορές για την συντήρηση του όλου συστήματος
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιμων, μαζί με τα πάσης
φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, που θα ισχύσει
μετά τη λήξη της εγγύησης τους και για 10 επιπλέον χρόνια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.
ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ

(Συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ

Προμήθεια ………………… CPV …………..-1, για τις ανάγκες
……………..

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Δ/νση Λεωφ. Κνωσσού

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την …………………. του μηνός……………………………., οι υπογράφοντες
το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Διοικητή …………………………………… και από το άλλο μέρος η Εταιρεία ……………… Δ/νση
………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ …………………………… , ΔΟΥ
…………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………………………………… πρόεδρο
του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ ……………………………………………. και του πρακτικού του
Δ.Σ……………………………, ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής
του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη
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μεταξύ αυτών σύμβαση,

για

την

προμήθεια

που

κατακυρώθηκε με την απόφαση

…………………………………. του Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».
Με την με αριθ. ………../…-..2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται

αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία …………………………
Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ. ……../2017 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού
Ανοικτού

Δημόσιου

Άνω

των

Ορίων

(Διεθνούς)

Διαγωνισμού

που

διενεργήθηκε

από

το

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του,
αναθέτει την προμήθεια μέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο
στο εξής «Ανάδοχος» ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον
επισυναπτόμενο στην παρούσα σύμβαση πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και
συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι,
κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών,

θεωρούνται ουσιώδεις και η

παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η
σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων
Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών
διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση
Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες.
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια ……………….- CPV ……….., για
τις ανάγκες ……………….., όπως αυτά περιγράφονται στους όρους και στις Τεχνικές
Προδιαγραφές της με αριθμ…………..…/2017 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των
Ορίων (τακτικού) Διαγωνισμού, συνολικής ετήσιας κατακυρωθείσας δαπάνης ……………………..€, η
οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

Προμήθεια
………………..CPV
……………..), για τις ανάγκες
………………,
Εταιρία: ……
Μοντέλο: …………………

M.M.

Ποσότητα

Τεμάχιο

Τιμή
μονάδος
μη
συμπ/νου
ΦΠΑ

Συνολική

Συνολική

αξία μη

αξία

συμπ/νου

συμπ/νου

ΦΠΑ

ΦΠΑ

1

Η τιμή μονάδος του υπό προμήθεια μηχανήματος είναι για παράδοσή του (με ευθύνη και μέριμνα
του προμηθευτή) ελεύθερο στο χώρο της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Ηρακλείου και Χανίων και
περιλαμβάνει την αξία του, τα έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου της κάθε Μονάδας
ΠΕΔΥ και την εγκατάσταση του σε πλήρη λειτουργία. Θα επιβαρυνθεί δε με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.
Αναλυτικότερη περιγραφή του ανωτέρω μοντέλου υπάρχει στην με αρ. πρωτ. …………………
Οικονομικοτεχνική προσφορά της εταιρείας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1) Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί σε συγκεκριμένους χώρους που θα
υποδειχθούν στην προμηθεύτρια εταιρεία από το Νοσοκομείο, σε πλήρη εγκατάσταση και
λειτουργία, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης. Θα είναι δε
καινούργιο και αμεταχείριστο.
2) Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά κατά την
ημέρα παράδοσης του μηχανήματος στην επιτροπή παραλαβής.
3) Ο προμηθευτής οφείλει να δώσει πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του
Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και
πελατολόγιο του προσφερόμενου είδους.
4) Ο προμηθευτής οφείλει να επισυνάψει τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και ISO του οίκου
καθώς και Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις
Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης
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(service)

ιατροτεχνολογικών

προϊόντων,

σύμφωνα

με

την

Υπουργική

Απόφαση

ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04).
5) Η τεχνική προσφορά του προμηθευτή οφείλει να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και
συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το
πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει από τις ειδικά προς τούτο
ορισθείσες επιτροπές του Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ’
ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν
εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική
ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) .
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200
του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. ………./ 2017 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε
ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. ………./ 2017
Διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ #
…………………..# αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος μέχρι …………………….. .

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
O προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, ως προβλέπεται στην προσφορά του
για χρονικό διάστημα δύο ετών και αφορά το σύνολο του μηχανήματος και των εξοπλισμών
του. Ο Προμηθευτής με δική του μέριμνα και δαπάνη να προβεί στη ρύθμιση, επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτήματος ή συσκευής λόγω κρυφού ελαττώματος ή κακής κατασκευής.
Το μηχάνημα θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο χρόνια τουλάχιστον και πλήρη
υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για 10 χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη
παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση
(π.χ. αναλώσιμα), αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. ………./2017 προσφορά του. Ημερομηνία
έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα
με τους όρους της Σύμβασης.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του
προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί
έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και
η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων
που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει
επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 12ώρου, να είναι εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή
τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους της Μονάδας Τεχνιτού
Νεφρού του Νοσοκομείου.
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Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία των
συστημάτων και τους τεχνικούς για τις επισκευές τους και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών
χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το
πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο
2, παρ. 5) και Service manual στα Αγγλικά.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να
αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος, για 10 επιπλέον έτη, έναντι
ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την προσφερθείσα τιμή στην
οικονομική του προσφορά και η παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω:

SERVICE 10ετιας μετά το χρόνο εγγύησης
ΕΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

μη συμπ/νου ΦΠΑ

μη συμπ/νου ΦΠΑ

συμπ/νου ΦΠΑ

ος

3 χρόνος
4ος χρόνος
5ος χρόνος
6ος χρόνος
7ος χρόνος
8ος χρόνος
9ος χρόνος
10ος χρόνος
11ος χρόνος
12ος χρόνος
ΣΥΝΟΛΟ
SERVICE

Σε περίπτωση όπου η παραπάνω προσφερθείσα τιμή συντήρησης κριθεί, σύμφωνα με τις
οικονομικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν μετά την λήξη της εγγύησης καλής
λειτουργίας, ως υψηλή, η Τεχνική ή άλλη Υπηρεσία του Νοσοκομείου της οποίας θα ανήκει
οργανικά κατά το διάστημα αυτό της σύμβασης η Μονάδα Υγείας, δύναται να την
διαπραγματευτεί.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαίδευση προσωπικού:
1) Κατά την παράδοση του μηχανήματος, η Εταιρεία θα παρέχει δωρεάν εκπαίδευση
χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό, τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και
στη συντήρηση και τα μέτρα ασφαλείας των χρηστών και των μηχανημάτων.
2) Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη
θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών σε απλές επεμβάσεις
επισκευής και συντήρησης, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του
μηχανήματος.
Να δοθεί το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού.
3) Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα
εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και
συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του
Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως
προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων
βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από
εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 12 ωρών το
αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.
ΑΡΘΡΟ 11
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την
πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
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της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.
4412/2016.
Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή,
ισχύουν οι όροι του με αρ. ………../2017 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού, η
οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης,
καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή
διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα
αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης
του Ηρακλείου.
Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται
νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα.
Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο
προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς
1. Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια
επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα
(ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).
2. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής,
συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.
3. 3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός
ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II
Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ
όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε
έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει
να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν
τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.
4. Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή
κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό
ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.
5. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει
υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Επίσης,
εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την
ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα
από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη
μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης,
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να
ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές
πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας.
6. 6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει
υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει
τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
7. Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην
είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς
εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της
απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.
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Δικαιολογητικά
1. Οταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση
σε βάση δεδομένων, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον
συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν
δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
2. Στο ΤΕΥΔ προσδιορίζεται η δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση
των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα
είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω
δικαιολογητικά.
3. Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να λαμβάνουν τη
σχετική τεκμηρίωση απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων η οποία διατίθεται
δωρεάν ισχύει επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά με τα κριτήρια
επιλογής περιορίζονται σε μια απάντηση ναι ή όχι. Συνεπώς, εφόσον ζητείται τέτοιου είδους
ηλεκτρονική τεκμηρίωση, οι οικονομικοί φορείς θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης κατά
τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥΔ.
4. Εάν ένα απόσπασμα από το σχετικό μητρώο, για παράδειγμα ποινικό μητρώο, είναι διαθέσιμο
σε ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο οικονομικός
φορέας μπορεί να δηλώνει πού βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την ονομασία του
αποθετηρίου, τη διαδικτυακή διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του αρχείου κ.λπ.), ούτως
ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να μπορεί να ανακτήσει τις εν λόγω
πληροφορίες. Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες ο οικονομικός φορέας συμφωνεί ότι η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ανακτήσει τη σχετική τεκμηρίωση βάσει
των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως σχετικές με
παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 83 “Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και
πιστοποίηση από Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου” , οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτουν
σχετική πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν, όσον αφορά τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη III έως V, να υποβάλλουν στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Κυρώσεις
Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη
συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι
οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα
σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα,
προθεσμίας.
Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα παρατίθενται, για κάθε
μέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο με λευκό χρώμα.
Σχετικός σύνδεσμος εντύπου ΤΕΥΔ και οδηγιών:
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoyentypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twnodhgiwn
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