ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (CT) 16 ΤΟΜΩΝ –
ΤΥΠΟΥ Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 330.081,31 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

: Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» (Ε.Τ.Π.Α)
Κωδ. 2010ΣΕ09190007 ΣΑΕ 091/9
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Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) που εδρεύει
στην Αθήνα, Τσόχα 5,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµόσιο Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και προσκαλεί
όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό αυτό, για την ανάδειξη αναδόχου για
την «Προµήθεια αξονικού τοµογράφου (CT) 16 τοµών – τύπου Α του Γενικού
Νοσοκοµείου Σύρου», συνολικού προϋπολογισµού 284.552,85 ΕΥΡΩ πλέον 45.528,46

(Φ.Π.Α. 16%) ΕΥΡΩ, ήτοι 330.081,31 ΕΥΡΩ.
1.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή.

2.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα
[επιχειρήσεις, όµιλοι, ενώσεις κλπ] καθώς και κοινοπρακτικά σχήµατα των
ανωτέρω, που έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και
σηµαντική εµπειρία στο αντικείµενο του δηµοπρατούµενου εξοπλισµού και
προέρχονται ή είναι εγκατεστηµένα σε χώρες της Ε. Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε
χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.
Ε., καθώς και χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.). Τα υποψήφια νοµικά πρόσωπα
πρέπει να έχουν νοµίµως συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µίας από τις
προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό µίας από τις προαναφερθείσες χώρες και
η δραστηριότητα τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την
οικονοµία µίας από τις προαναφερθείσες χώρες.

3.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν µε ποινή αποκλεισµού το σύνολο του
είδους του εξοπλισµού.

4.

Ο τόπος της προµήθειας - εγκατάστασης είναι στο Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου.

5.

H προθεσµία για την περαίωση της προµήθειας ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την
υπογραφή της σύµβασης. Η περαίωση της προµήθειας ορίζεται µε την ολοκλήρωση της
τοποθέτησης της στην τελική της θέση, έτοιµη προς λειτουργία.
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6.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη την 30/10/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην έδρα της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.

7.

Προσφορές µπορούν να αποσταλούν συνοδευόµενες µε σχετική αίτηση, στο
Πρωτόκολλο της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµικά ή µέσω
εταιρειών διακίνησης εντύπων), µε ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση µε το
περιεχόµενο και το χρόνο άφιξης, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα
πρέπει να περιέλθουν µέχρι την οριζόµενη στην παράγραφο 8 ηµεροµηνία και
ώρα. Οι προσφορές αυτές παραλαµβάνονται µε απόδειξη παραλαβής που
εκδίδεται από το Πρωτόκολλο της ∆ΕΠΑΝΟΜ και στην οποία αναγράφεται η
ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ δεν
έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό
της. Προσφορές που περιέρχονται στη ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ µε οποιονδήποτε τρόπο
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το
απόρρητό τους και παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Κατά την άφιξη
Φακέλου Προσφοράς στο Πρωτόκολλο της ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, ο αρµόδιος
υπάλληλος σηµειώνει την ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής και µονογράφει τον
Φάκελο Προσφοράς.

8.

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης και των Παρατηµάτων της γίνεται από την έδρα της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. εντός προθεσµίας έξι (6) ηµερών από την καταβολή στο ταµείο
της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. του ποσού των 5 Ευρώ, τα οποία εναλλακτικά µπορούν να τα
κατεβάσουν από την επίσηµη ιστοσελίδα της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. www.depanom.gr. Η
παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω εξουσιοδοτηµένου
εκπροσώπου, είτε µε εταιρείες ταχυµεταφορών. Στην περίπτωση παραλαβής των
τευχών δηµοπράτησης µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών, η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. δεν έχει
καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή τους.

9.

Το σύνολο των τευχών παραλαµβάνεται µέχρι και την 25/10/2013.

10.

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικά µε τη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα συµπληρωµατικά έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές
παρέχονται το αργότερο σε έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
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Σε κάθε περίπτωση, λόγω της δηµοσίευσης των τευχών δηµοπράτησης του
διαγωνισµού στην επίσηµη ιστοσελίδα της ∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, οι ενδιαφερόµενοι
οφείλουν να ενηµερώνονται για οποιαδήποτε αλλαγή ή διευκρίνιση για τον
διαγωνισµό από την ιστοσελίδα www.depanom.gr.
Μετά την κατάθεση των προσφορών δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή και λαµβάνονται
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται
γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η επιτροπή.
11.

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

12.

Η προµήθεια του εξοπλισµού συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» (Ε.Τ.Π.Α), ΣΑΕ 091/9 - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α) µε κωδ. Έργου 2010ΣΕ09190007.

13.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα ακόλουθα παραρτήµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
«ΜΕΛΕΤΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»
«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»
«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

04/09/2013

Για τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (CT) 16 ΤΟΜΩΝ –
ΤΥΠΟΥ Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 330.081,31 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

: Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» (Ε.Τ.Π.Α)
Κωδ. 2010ΣΕ09190007 ΣΑΕ 091/9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τα ακόλουθα:
1. Τις

υπ’

αριθµ.

Πρωτ.

Υ4β/Γ.Π.71053/Φ22/24.07.2006

και

Υ4β/Γ.Π.105410/Φ8γ2-

90/Φ22/14.12.2012 Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τις
οποίες ανατίθεται στη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η υλοποίηση του έργου: «Επέκταση –
Εκσυγχρονισµός, προµήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισµού του Γ.Ν. Σύρου»
και η «Προµήθεια αξονικού τοµογράφου CT 16 τοµών τύπου Α για την κάλυψη των
αναγκών του Γενικού Νοσοκοµείου Σύρου»
2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 9044/26.10.2009 Απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο:
«Ολοκλήρωση

επέκτασης,

εκσυγχρονισµού,

προµήθειας

και

εγκατάστασης

εξοπλισµού Γενικού Νοσοκοµείου Σύρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου 2007-2013» µε κωδικό MIS 216794 και την υπ’ αρ. 1895/24.04.2013
τροποποίηση αυτής.
3. Το υπ’ αριθµ. 4410/02.09.2013 έγγραφο της

Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχή της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε το οποίο διατύπωσε την

σύµφωνη γνώµη της για τα

σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και για την διαδικασία µε την οποία θα προκηρυχθεί το
έργο.
4. Την υπ’ αριθ. 3739/383/04.09.2013 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε την οποία
εγκρίθηκε η µελέτη δηµοπράτησης του εξοπλισµού.
5. Την υπ’ αριθµ. 3739/383/04.09.2013 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε την οποία
εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και η παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ1. Αντικείµενο διαγωνισµού
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε κανονική
λειτουργία και χρήση αξονικού τοµογράφου (CT) 16 τοµών τύπου Α στο Γενικό
Νοσοκοµείο

Σύρου,

όπως

αναλυτικά

αναφέρεται

στο

τεύχος

«ΜΕΛΕΤΗ

∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του ζητούµενου είδους του εξοπλισµού.
Προϋπολογισµός
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας– εγκατάστασης

ανέρχεται σε 284.552,85

ΕΥΡΩ πλέον 45.528,46 (Φ.Π.Α. 16%) ΕΥΡΩ, ήτοι 330.081,31 ΕΥΡΩ.
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ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων
(∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.)
∆ιεύθυνση έδρας :Τσόχα 5, 115 21 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 – 8701 600, 8701 660
Fax: 210 – 8701 601
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση :
∆ιαδικτυακός Τόπος : www.depanom.gr
ΑΡΘΡΟ 3. Νοµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού – Ισχύουσες ∆ιατάξεις
1.

Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 842/2011 της Επιτροπής

2.

Τις διατάξεις του Κανονισµού 1251/11 της Επιτροπής

3.

Τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/EEC του Συµβουλίου

4.

Τη διάταξη του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του τέταρτου άρθρου του Ν.
1398/1983

5.

Την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του Ν. 2519/1997 και την διάταξη της
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 2737/1999

6.

Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05 περι
ονοµαστικοποίησης µετοχών ανωνύµων εταιρειών που συντρέχουν στη διαδικασία
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.

7.

Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του Ν. 3868/10

8.

Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.3918/11

9.

Τις διατάξεις του Ν.3614/07

10.

Τις διατάξεις του Ν. 3861/10

11.

Τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3853/2010

12.

Τις διατάξεις του Ν.3548/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

13.

Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 2238/94

14.

Τις διατάξεις του Π∆ 166/03

15.

Το άρθρο 3 και την παράγραφο δ του άρθρου 2 του Π.∆. 312/99

16.

Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) µε το οποίο µεταφέρθηκαν στο Ελληνικό
∆ίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
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17.

Τις αποφάσεις 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-08 (ΥΠΑΣΥ∆) µε τις τροποποιήσεις της, η
∆Υ8δ//Γ.Π. οικ. 1348 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-04), η ∆Υ8δ//Γ.Π. οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198
Β/2-10-09),

18. Τον Κανονισµό Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προµηθειών και
Εργασιών της ∆ΕΠΑΝΟΜ A.E. (ΦΕΚ 1043/07.07.2010).

ΑΡΘΡΟ 4. Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης για δηµοσίευση
Η προκήρυξη του διαγωνισµού
1. Απεστάλη για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στις: 10/09/2013.
2. ∆ηµοσιεύθηκε στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας
της Κυβέρνησης στις 13/09/2013 αρ. Φύλλου 577.
3. ∆ηµοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο στις εφηµερίδες «Έθνος» και «Ηχώ των
∆ηµοπρασιών» στις 11/09/2013 και στις τοπικές εφηµερίδες «Κοινή Γνώµη» στις
11/09/2013, στην «Κυκλαδική» και στην «Ο Λόγος των Κυκλάδων» στις 12/09/2013.
4. Απεστάλη στον ΕΟΜΜΕΧ και στο Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο για δηµοσίευση
στις 10/09/2013.
5. Αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια, Α∆Α: ΒΛ9Ε46ΨΧΩΑ-ΧΝΒ

ΑΡΘΡΟ 5. ∆ικαίωµα Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα [επιχειρήσεις,
όµιλοι, ενώσεις κλπ] καθώς και κοινοπρακτικά σχήµατα των ανωτέρω, που έχουν
αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και σηµαντική εµπειρία στο
αντικείµενο του δηµοπρατούµενου εξοπλισµού και προέρχονται ή είναι εγκατεστηµένα σε
χώρες της Ε. Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς
συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε. Ε., καθώς και χώρες που έχουν υπογράψει
τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.). Τα
υποψήφια νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νοµίµως συσταθεί σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία µίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή
την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό µίας από τις προαναφερθείσες χώρες
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και η δραστηριότητα τους να παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία
µίας από τις προαναφερθείσες χώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα:
(α) Οι Υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών που στο σύνολό του
αθροιστικά τα τρία τελευταία έτη να είναι ίσος ή µεγαλύτερος του προϋπολογισµού του
αντικειµένου της παρούσας διακήρυξης που υποβάλουν προσφορά.
(β) Οι Υποψήφιοι και κάθε µέλος Ενώσεως Εταιρειών πρέπει να ασκούν συναφείς
δραστηριότητες και να µπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι προµήθειας - εγκατάστασης
εξοπλισµού. Τα Νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις Εταιρειών απαιτείται να προσκοµίσουν
σχετικά δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε Επαγγελµατικό
ή Εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους
όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία, της χώρας εγκατάστασής τους.
γ) Να έχει παραδώσει Αξονικό τοµογράφο ανάλογης δυναµικότητας σε

νοσοκοµεία,

διαγνωστικά κέντρα, κ.λ.π. κατά την τελευταία τριετία, συνολικής δαπάνης ίσης ή
µεγαλύτερης του προϋπολογισµού του αντικειµένου της παρούσας διακήρυξης, στην
οποία συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος.
Οι από κοινού υποψήφιοι δεν έχουν υποχρέωση σύστασης κοινοπραξίας κατά τη φάση
υποβολής των προσφορών. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόµενη µε την
παρούσα διακήρυξη Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης,
να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή. Η ένωση, στην
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα ευθύνονται
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για το σύνολο του
Υπηρεσίας .

ΑΡΘΡΟ 6. Λόγοι αποκλεισµού από το ∆ιαγωνισµό

Α. Αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007. Συγκεκριµένα εάν:
1. Υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος των υποψηφίων, για έναν ή
περισσότερους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος
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1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ
L της 29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
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,
σελ. 48) ,
δ) νοµιµοποίηση εσόδων 945 από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο όρθρο
1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991 , σελ.77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου , ΕΕ L 344 της 28.12.2001 , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α΄305).
2. Ισχύει ένας από τους παρακάτω λόγους:
α) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό ή οι εργασίες της επιχείρησης τους έχουν ανασταλεί ή σε
οποιαδήποτε

ανάλογη

κατάσταση

που

προκύπτει

από

παρόµοια

διαδικασία

προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
β) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής
∆ιαχείρισης πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία
προβλεποµένη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
γ) έχουν καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
δ) έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή
ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι ή
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία,
στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων
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και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία
ζ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως, ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών που απαιτούνται
η) έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις,
θ) έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις ως φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
της αλλοδαπής.
Β. Αποκλείονται, επίσης, από το διαγωνισµό:
α) οι ανώνυµες εταιρείες που δεν προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που
προβλέπονται στο π.δ. 82/1996 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους καθώς και
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν.
3414/2005, για κάθε µία εκ των περιπτώσεων των εταιρειών που αναφέρονται στις
διατάξεις του άρθρου 8 του ως νόµου,
β) οι Προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε
το Άρθρο 7., παράγραφος 1.1. της ∆ιακήρυξης,
γ) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα
έγγραφα του Άρθρου 7., παρ.1.1 της ∆ιακήρυξης, επισήµως µεταφρασµένα στην
Ελληνική Γλώσσα.
Γ. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι
αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στον φορέα/σχήµα που
υποβάλει κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο
συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, ο υποψήφιος φορέας/σχήµα στον οποίο συµµετέχει
αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 7. Φάκελοι Προσφορών
Στο ∆ιαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους,
τις προϋποθέσεις, το νοµικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και
ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την ∆ιακήρυξη ή/και αιρέσεις,
χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Η προσφορά θα πρέπει να
καλύπτει όλα τα ζητούµενα από την ∆ιακήρυξη, οι όροι της οποίας στο σύνολο τους,
χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και ουσιώδεις, εκτός εάν αλλιώς και ρητώς αναφέρονται.
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Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού, όπως και της Σύµβασης, είναι η
ελληνική και σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού,
οι προσφορές των υποψηφίων και η σύµβαση. Κάθε ξένο κείµενο ή πιστοποιητικό
πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή µετάφραση του στα ελληνικά επί ποινή αποκλεισµού
του υποψηφίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση επικρατεί η διατύπωση στην
ελληνική. Ενηµερωτικά φυλλάδια (prospectus, κλπ) µη συντεταγµένα στην ελληνική
γλώσσα επιτρέπεται να κατατίθενται χωρίς µετάφραση.
Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην ελληνική γλώσσα, µε
εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα. Μπορούν
επίσης να υποβάλλονται και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για µέρος της ∆ιακήρυξης δεν γίνονται δεκτές.
Όλες οι προτάσεις κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για
Ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών : ..............
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
και το όνοµα όπως και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του Προσφέροντα (οδός, αριθµός,
πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνα, fax, e-mail), καθώς και του αντικλήτου αυτού (προσώπου νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου για το διαγωνισµό).
Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο
και θα περιλαµβάνει τρεις (3) σφραγισµένους επιµέρους φακέλους:
1. Φάκελος µε τίτλο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που περιέχει τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ τα οποία
περιγράφονται στο Άρθρο 7.1.1. και 7.1.2. της ∆ιακήρυξης.
2. Φάκελος µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ∆ιακήρυξης.
3.

Φάκελος µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει τα στοιχεία της

οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ∆ιακήρυξης.
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Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν
και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Το εκάστοτε Πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» και κάθε σελίδα φέρει την
πρωτότυπη µονογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου, ο οποίος
υπογράφει και το «Πρωτότυπο» στο τέλος. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος /
οµίλου / ένωσης / σύµπραξης κλπ το «Πρωτότυπο» φέρει την υπογραφή στο τέλος και τη
µονογραφή σε κάθε σελίδα των νοµίµων εκπροσώπων όλων των µελών του
κοινοπρακτικού σχήµατος / οµίλου / ένωσης / σύµπραξης κλπ. Το «Πρωτότυπο» περιέχει
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, ενώ το αντίγραφο µπορεί να περιέχει απλές
φωτοτυπίες των πρωτοτύπων εγγράφων. Το «Πρωτότυπο» επικρατεί σε περίπτωση
τυχόν διαφοροποίησης του µε το αντίγραφο. Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών
διαπιστωθούν σηµαντικές διαφορές µεταξύ του «Πρωτοτύπου» και των υπόλοιπων
αντιγράφων, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από το διαγωνισµό.
1. Φάκελος ∆ικαιολογητικών.

Προκειµένου να διαπιστωθούν τα τυπικά προσόντα αλλά και η φερεγγυότητα,
επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και γενικότερη οικονοµική τους
κατάσταση καθώς και οι τεχνικές τους ικανότητες, οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα,
ακολουθώντας τη σειρά της παρούσας παραγράφου. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί
εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα:
1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Στα δικαιολογητικά συµµετοχής περιλαµβάνονται υποχρεωτικά:
Συνοδευτική επιστολή – αίτηση συµµετοχής, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο
∆ιαγωνισµό, καθώς και όλα τα αναφερόµενα στη συνέχεια πιστοποιητικά, δικαιολογητικά
και λοιπά έγγραφα.
Σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων που υποβάλουν προσφορά, τα παρακάτω
δικαιολογητικά κλπ., εκτός της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να κατατεθούν για κάθε
έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση.
Έτσι ο «Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών» πρέπει υποχρεωτικά να εµπεριέχει εκτός από τη
συνοδευτική επιστολή – αίτηση συµµετοχής τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη
συνέχεια:
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1.

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και
µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, της
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε (ΕΥΡΩ) € ποσοστό 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), ήτοι 16.504,07 ΕΥΡΩ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο
νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της
ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το
δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς
συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει την Συµφωνία για
τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. Σε κάθε
όµως περίπτωση εφαρµοστέο δίκαιο των ελληνικών επιστολών θα είναι το
ελληνικό, αρµόδια δε δικαστήρια για κάθε ενδεχόµενη διαφορά, τα ελληνικά.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η
προµήθεια, αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει προ
της υπογραφής της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή να
εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από
τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση
συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µετά την έκδοση
σχετικής απόφασής του.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 10 µήνες από την
επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής υποβάλλεται σύµφωνα µε το συνηµµένο
υπόδειγµα.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο
διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συµµετοχής περιλαµβάνουν
επί ποινή αποκλεισµού και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατοµικά για κάθε ένα και
υπέρ όλων των µελών της και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της
ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
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2.

Οποιαδήποτε µορφή Υπεύθυνης δήλωσης (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή
του Ν.1599/1986), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία :
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού.
ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς από τον
συµµετέχοντα :
−

δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, που περιέρχεται
σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής µε οποιοδήποτε τρόπο και αφορά ένα ή
περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007
(Α΄64):
α)

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L της 29.1.1998, σελ.
1),

β)

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

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, σελ. 48) ,

δ)

νοµιµοποίηση εσόδων 945 από παράνοµες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο όρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991,

για την πρόληψη χρησιµοποίησης του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991 , σελ.77
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου , ΕΕ L 344 της
28.12.2001 , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995
(Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α΄305).
ε)

κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας,

στ)

το αδίκηµα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας,
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−

δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις :
α)

Πτώχευση

β)

Εκκαθάριση

γ)

Αναγκαστική διαχείριση

δ)

Πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι
δεν τελεί υπό διαδικασία:

−

o

Κήρυξης σε πτώχευση

o

Έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης

o

Αναγκαστικής διαχείρισης

o

Πτωχευτικού συµβιβασµού

o

ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις τους
της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007:

−

είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του
Π.∆. 118/2007,

−

δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελεί υπό κοινή
εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Επίσης, ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).

iii. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών που αφορούν την προσωπική κατάσταση του
συµµετέχοντος, όπως αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, µετά την αξιολόγηση των
προσφορών και την αποστολή σε αυτόν της σχετικής ανακοίνωσης κατακύρωσης.
3. Οποιαδήποτε µορφή Υπεύθυνης δήλωσης (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή
του Ν.1599/1986), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
(i) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της
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παρούσας Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση
(ii) γίνονται ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας προκήρυξης
(iii) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή
(iv) παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής αναβολής ή ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος
4. Παραστατικό εκπροσώπησης εάν η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µέσω
αντιπροσώπων και δη εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος. Ειδικά για τα Νοµικά Πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
- Σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την
προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού, επικυρωµένο
αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου διοικητικού οργάνου του Νοµικού
Προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια
αρχή), του νοµίµου εκπροσώπου, µε τα οποία παρέχεται σε τρίτο άτοµο
εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την
προσφορά.
- Εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα
αυτοπροσώπως, κατά την αποσφράγιση του φακέλου, και δεν περιλαµβάνεται στο
ανωτέρω αναφερόµενο έγγραφο η εξουσιοδότηση σε τρίτο άτοµο για να παραβρεθεί
στη διαδικασία αποσφράγισης, υποβάλλεται επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή
απόφασης του αρµόδιου διοικητικού οργάνου του

νοµικού προσώπου ή

εξουσιοδότηση (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή) του
νόµιµου εκπροσώπου, µε τα οποία παρέχεται το δικαίωµα σε τρίτο να παραβρεθεί
κατά την αποσφράγιση του φακέλου και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό
έγγραφο απαιτηθεί. Το έγγραφο αυτό µπορεί να προσκοµίζεται κατά την
αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου.
Επιπλέον, πέραν όλων των ανωτέρω απαιτούµενων δικαιολογητικών συµµετοχής, τα
νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν:
α) Επικυρωµένο ακριβές αντίγραφο καταστατικού εταιρίας όπως έχει κατατεθεί στο οικείο
πρωτοδικείο ή σε αντίστοιχη δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή.
β) Πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης καταστατικού εταιρίας.
γ) Κατάσταση προσωπικού.
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δ)

Στην

περίπτωση

ελληνικών

ανώνυµων

εταιρειών

επιπλέον

τα

παρακάτω

νοµιµοποιητικά έγγραφα:
i. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου δηµοσιεύθηκε η άδεια σύστασης
και το καταστατικό.
ii. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου δηµοσιεύθηκαν οι µέχρι σήµερα
τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού.
iii. Απόσπασµα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
iv. Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότηση του σε σώµα καθώς και
για την εκπροσώπηση της εταιρείας.
v. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου ανακοινώνονται τα ονόµατα των
µελών του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ε) Στην περίπτωση των Εταιρειών Περιορισµένης ευθύνης:
i. Αντίγραφο του καταστατικού (συµβολαιογραφικό έγγραφο).
ii. Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη του
καταστατικού.
iii. Οι τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού (συµβολαιογραφικά έγγραφα).
iv. Τα φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης όπου δηµοσιεύθηκαν οι
τροποποιήσεις.
στ) Ως προς τη νοµιµοποίηση Οµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιρειών:
i. Αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας που έχει δηµοσιευθεί νόµιµα στο
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.
ii. Αντίγραφα των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού που έχουν δηµοσιευθεί στο
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.
ζ) Απόφαση του αρµοδίου, σύµφωνα µε το καταστατικό, οργάνου για τη συµµετοχή του
νοµικού προσώπου στο διαγωνισµό.
Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
(i) Σε περίπτωση που στην ένωση συµµετέχει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
συνεταιρισµός, όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που στην ένωση συµµετέχει άλλη ένωση
προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου I (εξυπακούεται ότι σ’
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αυτά συµπεριλαµβάνονται και τα δικαιολογητικά των προηγούµενων κατά περίπτωση
παραγράφων). Ειδικά για την εγγύηση συµµετοχής ορίζεται ότι αυτή µπορεί να είναι
µία κοινή ή περισσότερες από µία για όλα τα µέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, αρκεί
να καλύπτεται συνολικά το ποσό της εγγύησης και όλες οι εγγυητικές να ισχύουν υπέρ
όλων των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας και να περιλαµβάνουν και τον όρο ότι
καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
(ii) Σχετική κοινή προσφορά των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας µε πλήρη στοιχεία
των µελών αυτών, υπογεγραµµένη υποχρεωτικά είτε από όλους είτε από εκπρόσωπό
τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη και οποιασδήποτε µορφής
υπεύθυνη δήλωση (για τους Έλληνες Πολίτες νοείται αυτή του Ν.1599/1986) ότι
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον προκαθορισµένο προϋπολογισµό και δήλωση
καθορισµού

της

αναλογίας

της

ορισθείσης

τιµής

σε

κάθε

µέλος

της

ένωσης/κοινοπραξίας.
(iii) Από κάθε οικονοµικό φορέα-µέλος που συµµετέχει στην ενωση/κοινοπραξία,
απαιτείται πρακτικό απόφασης (∆.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου), που εγκρίνει τη
σύµπραξη µε τα άλλα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, το ποσοστό της κάθε µίας στον
προϋπολογισµό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης, και παρέχει σε
συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για την
υπογραφή όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και της προσφοράς εκ µέρους
της ένωσης/κοινοπραξίας και την εκπροσώπηση της ένωση/κοινοπραξίας στο
διαγωνισµό, την κατάθεση της προσφοράς και την παράσταση στην αποσφράγιση της
προσφοράς σε όλα τα στάδιά της.
(iv) Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας όπου ρητά να
αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του έργου που αναλαµβάνει
κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής ενός
εκάστου των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας στο προϋπολογισµό του έργου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα του Π.∆. 60/2007 και του Π.∆. 118/2007.
1.2. Οικονοµικά και Τεχνικά Στοιχεία - Λοιπά δικαιολογητικά
1. ∆ηλώσεις αναφορικά µε την υποδοµή του Υποψηφίου, την Χρηµατοοικονοµική και
Τεχνική Ικανότητα του. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα εξής :
ι.

Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής (νοµική µορφή, οργανόγραµµα, εύρος
δραστηριοτήτων).

ii.

Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Υποψηφίου: αντικείµενο,
υπηρεσίες, πελατολόγιο.
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iii. Περιγραφή των οικονοµικών µεγεθών (µετοχικό κεφάλαιο, κύκλος εργασιών,
κέρδη).
iv. Ισολογισµοί (ή αποσπάσµατα ισολογισµών) των τριών (3) τελευταίων ετών για
όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού, καθώς και
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως των ίδιων ετών.
ν.

Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και ανάλυση του
κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγουµένων οικονοµικών ετών.

vi. Περιγραφή του απασχολουµένου προσωπικού του Υποψηφίου µε αναφορά στους
τίτλους σπουδών και στους επαγγελµατικούς τίτλους των βασικών στελεχών του,
στην επαγγελµατική / εργασιακή σχέση κ.λ.π.
vii. ∆ηλώσεις αναφορικά µε την τεχνική ικανότητα, αρτιότητα και υποδοµή του
Υποψηφίου, τυχόν πιστοποιήσεις.
2. Τα παρακάτω στοιχεία για την τεκµηρίωση της ικανότητας του Υποψηφίου να αναλάβει
το έργο:
i.

Στοιχεία για τις κυριότερες προµήθειες αξονικού τοµογράφου που υλοποίησε κατά
τα τρία (3) τελευταία έτη, ανάλογης δυναµικότητας σε νοσοκοµεία, διαγνωστικά
κέντρα, κ.λ.π. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία
έτη πρέπει να έχει εκτελέσει προµήθειες (αθροιστικά ή µεµονωµένα) αξίας ίσης ή
µεγαλύτερης του προϋπολογισµού του αντικειµένου της παρούσας διακήρυξης που
υποβάλλει προσφορά. Από τα στοιχεία που θα προσκοµισθούν θα πρέπει να
προκύπτει η αξία, η ηµεροµηνία προµήθειας και ο αποδέκτης της, δηµόσιος ή
ιδιωτικός φορέας. Ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται σχετικό πιστοποιητικό της
αναθέτουσας αρχής.

ii.

Αναλυτική περιγραφή προµηθειών, τις οποίες ο Υποψήφιος ανέλαβε και
ολοκλήρωσε κατά την τελευταία 3ετία και θεωρεί ότι παρουσιάζουν σηµαντικές
οµοιότητες ως προς το αντικείµενο µε την προκηρυσσόµενη κατά τον παρόντα
∆ιαγωνισµό Προµήθεια.

iii. Αναφορά του τµήµατος του προσφερόµενου εξοπλισµού που ο διαγωνιζόµενος
προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, (µε σαφή αναφορά και δέσµευση
των υπεργολάβων που θα αναλάβουν το αντίστοιχο τµήµα, µε κατάθεση
αντίστοιχων δηλώσεων συνεργασίας).
3. Κάθε άλλο

στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του Υποψηφίου για το

συγκεκριµένο Έργο.

Υπενθυµίζεται η υποχρέωση υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών για κάθε µέλος
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ξεχωριστά σε περίπτωση ένωσης / σύµπραξης / κοινοπραξίας.
∆ιευκρινίζεται ότι η ηµεροµηνία σύνταξης των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων που
ζητούνται στις παραγράφους 1.1 και 1.2 του άρθρου 7 πρέπει να συµπίπτει µε την
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ούτως ώστε να καλύπτει, κατά ρητή
απαίτηση της διακήρυξης και την ηµεροµηνία αυτή.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο,
θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του ∆ιαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, και µόνο για τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 1.2. του Άρθρου 7, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει την
υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας.
Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 1.2. του Άρθρου 7, δεν διαθέτουν κατά την αιτιολογηµένη κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη υποδοµή σύµφωνα µε την διαδικασία ελέγχου
πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής της ∆ιακήρυξης, αιτιολογηµένα
αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας.
Επισηµαίνεται ότι οι διαγωνιζόµενοι δύνανται, για την εκτέλεση της δηµοπρατούµενης
σύµβασης, και αναφορικά µε την απαιτούµενη εκ της παρούσας τεχνική ικανότητα,
καθώς και την χρηµατοδοτική και οικονοµική ικανότητα να στηριχθούν στις δυνατότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε τους τελευταίους
(φορείς), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.

Οι υπόψη φορείς να αποδεικνύουν και δη µε τα κατάλληλα δικαιολογητικά ότι δεν
εµπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 6.

2.

Οι υπόψη φορείς να δεσµεύονται ότι θέτουν στην διάθεση των εν λόγω
διαγωνιζοµένων, για την συγκεκριµένη σύµβαση και καθόλη την διάρκεια αυτής,
συγκεκριµένα µέσα και πόρους, τα οποία και θα απαριθµούν λεπτοµερώς, µε
απόφαση του νοµίµου καταστατικού τους οργάνου,

3.

Οι

διαγωνιζόµενοι

δεσµεύονται,

µε

υπεύθυνη

δήλωσή

τους,

ότι

θα

χρησιµοποιήσουν τα ως άνω µέσα ή πόρους καθόλη την διάρκεια της υπόψη
σύµβασης,
4.

Αναφορικά

µε

την

απαιτούµενη

προαναφερθείσα

εµπειρία

προµήθειας,

επισηµαίνεται ότι οι διαγωνιζόµενοι δεν µπορούν να επικαλεστούν εµπειρία άλλου
φορέα, παρά µόνον και εφόσον αποδεικνύουν εγγράφως τον τρόπο και τα µέσα
διάθεσης καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης
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2. Μη υποβολή δικαιολογητικών
Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν µε την Προσφορά όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, η Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Η τεχνική προσφορά που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει όσα
αναφέρονται στο άρθρο 8.
4. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλλει ο υποψήφιος
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει όσα αναφέρονται στο άρθρο 9.

5. Ελλείψεις δικαιολογητικών
Σε περίπτωση µη υποβολής ή πληµµελούς υποβολής οποιουδήποτε από τα
δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1 και 1.2. του Άρθρου 7, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να
παράσχουν διευκρινιστικές συµπληρώσεις επί

των ήδη νοµίµως υποβληθέντων

δικαιολογητικών της παραγράφου 1.2 του Άρθρου 7 και µόνο, καθώς και να αποκλείσει
τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της, στις απαραίτητες
διευκρινίσεις εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης
τους.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός
εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

6. Γενική Παρατήρηση
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται ορισµένα ή όλα από τα παραπάνω δικαιολογητικά ή
έγγραφα, ή δεν καλύπτουν ορισµένες ή όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει µαζί µε
το πιστοποιητικό που δηλώνεται η αδυναµία της δικαστικής ή διοικητικής αρχής να
κατατεθεί ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόµενου, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή
προελεύσεως που βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, ή εφόσον στη
χώρα του δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση µε την
οποία να δηλώνεται ρητά α) η αδυναµία έκδοσης τους και β) η πλήρωση της απαίτησης
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της διακήρυξης ως προς το περιεχόµενο του δικαιολογητικού για το οποίο υπάρχει
αδυναµία έκδοσης.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα
είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζόµενου είτε θα φέρουν
Επισηµείωση (Apostille) σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που
κυρώθηκε µε τον Ν. 1497/1984, και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα µε τη δέουσα επικύρωση. (Ελληνική Προξενική
Αρχή ή Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλη ισοδύναµη Αρχή ή µετάφραση επικυρωµένη από
δικηγόρο).
7. Μη υποβολή δικαιολογητικών
Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν µε την Προσφορά όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, η Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης:
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Ανάδοχος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το
Ν.2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται :
α. Φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες, πολίτες των κρατών-µελών της Ε.Ε., αλλοδαποί):
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποια από τα αδικήµατα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (Α΄64), για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
ή διαδικασία και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
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(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου
επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση και το ειδικό επάγγελµά τους,
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

β. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων του εδαφίου α΄ της
παραγράφου ΙΙ του παρόντος.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (προκειµένου περί αλλοδαπών νοµικών προσώπων) και, επίσης,
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (προκειµένου περί
αλλοδαπών νοµικών προσώπων).
(3) Ειδικότερα τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους
διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα
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σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του
εδαφίου α΄ της παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου της Προκήρυξης.
γ. Για τους Συνεταιρισµούς:
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι
ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποια από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆.
60/2007 (Α΄64), για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α΄ της
παραγράφου ΙΙ του παρόντος άρθρου της Προκήρυξης.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α΄ της παραγράφου ΙΙ
του παρόντος.
(3) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

δ. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Σε περίπτωση που στην ένωση συµµετέχει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός,
όλα

τα

παραπάνω

κατά

περίπτωση

δικαιολογητικά

για

κάθε

µέλος

της

ένωσης/κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που στην ένωση συµµετέχει άλλη ένωση
προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου IΙ (εξυπακούεται ότι σ’
αυτά συµπεριλαµβάνονται και τα δικαιολογητικά των προηγούµενων κατά περίπτωση
παραγράφων).
Ο προσφέρων µαζί µε την προσφορά υποβάλλει οποιασδήποτε µορφής υπεύθυνη
δήλωση (για τους Έλληνες πολίτες νοείται αυτή της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για την
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των ως άνω δικαιολογητικών που πιστοποιούν την
οικονοµική, χρηµατοοικονοµική, τεχνική και επαγγελµατική του ικανότητα κατά το στάδιο
της κατακύρωσης.
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∆ιευκρινίζεται ότι:
1. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά πρέπει επί ποινή αποκλεισµού από το
διαγωνισµό να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη
µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου
αναδόχου

που

γίνεται

ενώπιον

αρµόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

Αρχής

ή

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι
στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
2. Οι ενώσεις δικαιούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό εφόσον κάθε µέλος της
ένωσης συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του έργου.
3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής των
ενδιαφεροµένων από οποιαδήποτε ∆ηµόσια Αρχή.
4. Για τα νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής , προσκοµίζονται τα οριζόµενα υπό του Π.∆.
261/97, όπως ισχύει , και των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ
163/5-8-2008) σχετικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά έγγραφα , τα οποία σε
περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας έκδοσης τους δύνανται να αντικατασταθούν από
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής , όπου θα δηλώνεται , τόσο η εκπλήρωση των τασσοµένων από το Π.∆.
261/97 και το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 3688/2008 προϋποθέσεων , όσο και το γεγονός
της αντικειµενικής αδυναµίας έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών και συναφών
δικαιολογητικών εγγράφων.
Σε περίπτωση υποβολής της πρότασης από ανώνυµη εταιρεία, τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο Π.∆. 82/1996 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους καθώς και
τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν.
3414/2005, για κάθε µία εκ των περιπτώσεων των εταιρειών που αναφέρονται στις
διατάξεις του άρθρου 8 του ως άνω νόµου. Ειδικά για τα δικαιολογητικά αυτά και σε
περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση
ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα
τους προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη ∆ήλωση του
Υποψηφίου.
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Εφόσον οι προσφέροντες προτίθενται να αναθέσουν τµήµα της σύµβασης σε
υπεργολάβο, θα υποβάλουν επίσης Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα δηλώνονται τα στοιχεία
του υπεργολάβου και το τµήµα της παρεχόµενης υπηρεσίας που θα ανατεθεί σε αυτόν,
το οποίο δε δύναται να αλλάξει σε κανένα στάδιο υλοποίησης του παρόντος έργου.
Στην περίπτωση αυτή, θα υποβάλουν επίσης Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογεγραµµένη από
κάθε Υπεργολάβο, στην οποία ο Υπεργολάβος θα δηλώνει ότι δεσµεύεται να
συνεργαστεί µε τον προσφέροντα, ότι αποδέχεται την εκτέλεση του τµήµατος της
σύµβασης που αναφέρεται στην ανωτέρω δήλωση του προσφέροντα και ότι µπορεί να
ανταποκριθεί και να παράσχει όλες τις υπηρεσίες τις οποίες αναλαµβάνει. Επίσης, ότι
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ∆ιακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 8. Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, ο οποίος θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή
(CD, DVD κ.λ.π.), πρέπει να περιλαµβάνει :
α.
β.

Πίνακα Περιεχοµένων
Συνοπτικό κατάλογο του εξοπλισµού, όπου θα σηµειώνονται τα παρακάτω
στοιχεία : κωδικός και τίτλος είδους, ποσότητα, κατασκευαστής και µοντέλο,
αντιπρόσωπος και έδρα αντιπροσώπου και το αρχικό έτος κυκλοφορίας του
προσφεροµένου τύπου µηχανήµατος.

γ.

Τεχνικά φυλλάδια του προτεινοµένου εξοπλισµού (prospectus, data sheet).

δ.

Τεχνική περιγραφή που θα περιλαµβάνει την αναλυτική σύνθεση του
προσφερόµενου µηχανήµατος µε αναφορά στους συγκεκριµένους κωδικούς
των κατασκευαστικών οίκων, σε αντιστοιχία µε τις προδιαγραφές της
∆ιακήρυξης (Φύλλο Συµµόρφωσης).

ε.

Αποδεικτικά πιστοποίησης του προσφερόµενου είδους σύµφωνα µε τα
εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν
είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε αυτά, πιστοποιητικά συµµόρφωσης που
έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο, προς τούτο,
από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα
διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

στ.

Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας για το διαγωνιζόµενο, δηλ αν έχει
πιστοποιήσει την παραγωγική του διαδικασία, αν τηρεί πρότυπα διαχείρισης
ποιότητας για την διακίνηση του ΒΙΤ εξοπλισµού κλπ και συγκεκριµένα:
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Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 µε πεδίο
πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 :
2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (µεταφρασµένα
στα ελληνικά και νοµίµως επικυρωµένα)

ή
Βεβαίωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε την ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας : «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής
πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004).
ζ.

Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει πως οι αντιπρόσωποι των προτεινοµένων
ειδών εξοπλισµού διαθέτουν πιστοποιηµένο τεχνικό τµήµα, στελεχωµένο µε
προσωπικό επαρκές και εκπαιδευµένο για την υποστήριξη και συντήρηση του
είδους εξοπλισµού.

η.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η χώρα
καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Ο προσφέρων, εφόσον
κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,
την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Όταν ο προσφέρων δεν θα
κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηµατική µονάδα, στην
προσφορά του θα

δηλώνει την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα

κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Στην
τελευταία περίπτωση, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ότι η κατασκευή
του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και
ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την
εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Εάν διαπιστωθεί από την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ανυπαρξία της επιχειρηµατικής
µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
θ.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι
επιθεώρησε τους χώρους, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και την επάρκειά τους,
έλαβε γνώση της υφιστάµενης κατάστασης και συνυπολόγισε το αντίστοιχο
τίµηµα για τις απαιτούµενες εργασίες, µετατροπές, προσθήκες και λοιπά
συναφή, που απαιτούνται για την άρτια, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
του µηχανήµατος, στην προσφορά του. ∆ηλώνει επίσης ρητώς ότι τυχόν
αποξηλώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις ή επεµβάσεις, απαραίτητες για την
εγκατάσταση του είδους, ώστε αυτό να είναι έτοιµο για κανονική λειτουργία και
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χρήση, περιλαµβάνονται στις συµβατικές υποχρεώσεις του και έχουν
συνυπολογιστεί στην προσφορά του.
ι.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει πως σε
περίπτωση κατακύρωσης σ’ αυτόν του αντικειµένου του διαγωνισµού, ρητά
αποδέχεται, εφόσον το νοσοκοµείο σχετικά αποφασίσει, την υπογραφή
συµβάσεως συντήρησης µε το νοσοκοµείο, σύµφωνα µε σχέδιο σύµβασης
συντήρησης που συνοδεύει τη διακήρυξη, διάρκειας οκτώ (8) ετών µετά τη
λήξη της περιόδου των δύο ετών εγγύησης της προµήθειας, οι όροι και το
συµβατικό τίµηµα της οποίας θα αποτελέσουν αντικείµενο της διαδικασίας
ανάθεσης της σύµβασης από το νοσοκοµείο, και, που για το πρώτο έτος, το
τίµηµα της συντήρησης, ως ποσοστό του συµβατικού ποσού για την αγορά του
υπό προµήθεια συγκροτήµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της διακήρυξης, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15 %.
Για τα επόµενα έτη, το τίµηµα της συντήρησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσόν που καθορίστηκε για το πρώτο έτος, αναπροσαρµοσµένο τιµαριθµικά
σύµφωνα µε το δείκτη τιµών καταναλωτή.
Η δέσµευση που αναλαµβάνει ο προσφέρων µε την Υπεύθυνη ∆ήλωση της
παραγράφου αυτής, παύει αυτόµατα να ισχύει, είτε µετά την άπρακτη πάροδο
τριών µηνών από τη συµβατική λήξη της περιόδου εγγύησης της προµήθειας
της παρούσας διακήρυξης, που συνιστά το οριακό χρονικό διάστηµα εντός του
οποίου το νοσοκοµείο πρέπει να

αποφασίσει την ανάθεση σε αυτόν της

σύµβασης συντήρησης, είτε, µε την εντός της ιδίας περιόδου (των τριών µηνών)
ανάθεση από το Νοσοκοµείο σε τρίτον της ως άνω σύµβασης συντήρησης.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων για οποιοδήποτε λόγο αρνηθεί την
εκπλήρωση, κατά τα προηγούµενα, του περιεχοµένου της ως άνω υπεύθυνης
δήλωσής του, ως εκ της σπουδαιότητας αυτής για τη διάγνωση της
προσωπικής κατάστασης του προσφέροντος υποψηφίου (άρθρο 43

Π.∆.

60/2007, και αντίστοιχο άρθρο 45 Οδηγίας 18/2004), αυτή λογίζεται ως ψευδής,
και υπόκειται στις κυρώσεις της υποβολής σοβαρής ψευδούς δηλώσεως κατά
την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’εφαρµογή της παρούσας
διακήρυξης, παράλληλα, δε, στοιχειοθετείται από τη συµπεριφορά του αυτή η
διάπραξη

σοβαρού

επαγγελµατικού

παραπτώµατος,

συναφούς

µε

το

αντικείµενο του διαγωνισµού, που τελεί σε άµεση σχέση µε την επαγγελµατική
του ιδιότητα, µε συνέπεια, να επέρχονται σε βάρος του οι αντίστοιχα
προβλεπόµενες από την εθνική ή ευρωπαϊκή νοµοθεσία κυρώσεις.
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ια.

Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, (µε
επίσηµη µετάφραση – επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για
αλλοδαπό κατασκευαστή) για την δέσµευση εξασφάλισης και διάθεσης
ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη
λειτουργία και απόδοση του αξονικού τοµογράφου για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη
από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόµα και στις περιπτώσεις : α) διακοπής
της συνεργασίας του προµηθευτή µε τον κατασκευαστή και β) διακοπής της
λειτουργίας του προµηθευτή. Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι
χρησιµοποιούν υποσυστήµατα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η
δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι
δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των
διαφόρων υποσυστηµάτων

ια.

Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του ζητούµενου εξοπλισµού.

Ρητά διευκρινίζεται ότι η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή της υπεύθυνης
δήλωσης των παραγράφων θ και ι συνιστά λόγο αποκλεισµού από το
διαγωνισµό.

Για τη σύνταξη των προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα :
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια
(prospectus), τις τεχνικές περιγραφές και τις πιστοποιήσεις, που µπορεί να είναι στην
Αγγλική γλώσσα. Όλα τα στοιχεία των προσφορών που αφορούν στο είδος θα
αποτελούν ενιαία ενότητα. Κάθε προσφορά, στο σύνολό της, θα έχει ενιαία και
συνεχή αρίθµηση και οι τεχνικές περιγραφές θα φέρουν σε κάθε σελίδα υπογραφή
του προσφέροντα. Οι τεχνικές προσφορές θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή
(CD, DVD κ.λ.π.).
Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως την προδικαστική
προσφυγή του άρθρου 4§1 του Ν.3886/2010 κατά της διακήρυξης ή εάν έχει απορριφθεί
η προσφυγή αυτή, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης και δεν δύνανται, µε την προσφορά τους ή µε οποιονδήποτε άλλο
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τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εµµέσως τους όρους αυτούς. Επίσης θεωρείται ότι
έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχουν µελετήσει
όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. Συνιστάται στους
διαγωνιζόµενους να επισκεφθούν τα κτίρια του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ στην
Ερµούπολη Σύρου Κυκλάδων για να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των χώρων και των
παροχών για την εγκατάσταση των ζητουµένων ειδών.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξοµοιώνεται µε
αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που περιλαµβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της
∆ιακήρυξης, κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται.
Προσφορά για µέρος του είδους του εξοπλισµού που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη
και η σειρά των όρων της διακήρυξης και να υποβληθεί πίνακας περιεχοµένων της
τεχνικής προσφοράς που θα περιληφθεί στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται
εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός
παραγράφου και σελίδας.
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες
(abbreviations) για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, οι προσφέροντες θα πρέπει να
αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές
µε την εξήγηση της έννοιάς τους.
Προσφορά που είναι αόριστη, ασαφής και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Προσφορές που περιλαµβάνουν είδος για το οποίο υπάρχουν αποδεδειγµένες αναφορές
προβληµατικής λειτουργίας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις
από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται
ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές.
Αρνητική έκπτωση δεν είναι αποδεκτή.
Προσφορά που κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής φαίνεται ασυνήθιστα
χαµηλή σε σχέση µε το αντικείµενό της, πριν την απορρίψει ζητά γραπτώς αιτιολόγηση
της σύνθεσης της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007.

ΑΡΘΡΟ 9. Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς»
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει το έντυπο της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (Παράρτηµα ∆) συµπληρωµένο µε το ποσό της προσφοράς,
ολογράφως και αριθµητικά.
Η οικονοµική προσφορά θα συµπληρωθεί σε έντυπο της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η τιµή της
προσφοράς θα αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως (χωρίς ΦΠΑ) και θα αφορά
υποχρεωτικά το σύνολο της προµήθειας. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει
µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 10. Ισχύς των προσφορών
-

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για εννέα
(9) µήνες από την επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που
ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

-

Εάν η όλη διαδικασία καθυστερήσει ώστε να προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος
της προσφοράς, η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από
την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., πριν από τη λήξη της.

-

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να γίνει και
µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
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-

Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος
της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο
διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση
Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική
ενέργεια.

-

Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας θα είναι ο προβλεπόµενος, λαµβανοµένων υπ’
όψιν των περιεχοµένων της παρούσας ∆ιακήρυξης, µπορεί δε να παρατείνεται
αιτιολογηµένα από την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., όπως προβλέπεται στη σύµβαση, µετά την
προέγκριση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11. Εναλλακτικές προσφορές – Προαιρετικές Υπηρεσίες/ Προϊόντα
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες και
αποκλείεται δικαίωµα προσφυγής / ένστασης κατά της σχετικής απόφασης της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 12. Τιµή προσφοράς
1. Η τιµή προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού θα είναι σε ΕΥΡΩ.
2. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη.
3. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε τροποποίηση κατά τη διάρκεια ισχύος της

προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της
προσφοράς.
4. Η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη της προσφερόµενης τιµής.

ΑΡΘΡΟ 13. ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού – Αποσφράγιση προσφορών
– Έλεγχος προσφορών
Καθ’ όλη τη διαδικασία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τηρεί
πρακτικά τα οποία υπογράφονται από όλα τα µέλη της. Τα πρακτικά αυτά κοινοποιούνται
στους ενδιαφερόµενους.
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Μετά την ώρα λήξης επίδοσης προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην
καταχώρηση όσων υπέβαλαν προσφορές. Αµέσως µετά η Επιτροπή προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε δηµόσια
συνεδρίαση κατά την οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται οι συµµετέχοντες και οι
νοµιµοποιούµενοι

εκπρόσωποί

τους.

Όσοι

παρευρίσκονται

στην

διαδικασία

αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών.
Επισηµαίνεται ότι στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο φάκελο της
οικονοµικής προσφοράς γίνεται διάτρηση ή µονογράφονται όλα τα φύλλα που
απαρτίζουν αυτά. Στην οικονοµική προσφορά γίνεται διάτρηση µε σφραγισµένο τον
φάκελο στον οποίο περιέχεται. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διάτρησή του, λόγω
όγκου του περιεχοµένου του, ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα µονογράφεται
από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µετά την διάτρησή
τους µονογράφονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο Φάκελος Προσφοράς καθώς και οι Φάκελοι ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής κατά τη σειρά καταχώρησης κάθε προσφέροντα. Μετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου των φακέλων “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” όλων των διαγωνιζοµένων, η
Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται σύµφωνα µε την αρίθµηση των
φακέλων τα στοιχεία που απαιτεί η ∆ιακήρυξη.
Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί των λόγων
αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις
έγκυρης συµµετοχής στο διαγωνισµό και έγκρισή του από το ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Η σχετική απόφαση τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής στον
Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό.
Σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους. Η έναρξη της προθεσµίας
προσφυγών αρχίζει µε την κοινοποίηση της ανακοίνωσης και οποιαδήποτε καθυστέρηση
περί την αποστολή ή την παραλαβή της απόφασης έγκρισης του πρακτικού δεν
αναστέλλει την έναρξη.
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Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που
αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι
και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή
ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος
υποβολής προσφυγών.

Εφόσον τρέχουν προθεσµίες προσβολής ή ασκηθούν

προσφυγές σε διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται
φυλασσόµενοι επί όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας.
Στη συνέχεια και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στους διαγωνιζόµενους που δεν
αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ανοίγει σε δηµόσια συνεδρίαση
το φάκελο “Τεχνικής Προσφοράς“ των διαγωνιζοµένων αυτών, µονογράφει τα
περιεχόµενα κάθε φακέλου και τα καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των
στοιχείων που υποβλήθηκαν και συντάσσει πρακτικό µε το οποίο αποφασίζει για το
αποδεκτό των επιµέρους τεχνικών προσφορών.
Το Πρακτικό ΙΙ ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής περί των λόγων
αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις
συµµετοχής στο διαγωνισµό και έγκρισή του από το ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Η σχετική
απόφαση τοιχοκολλείται, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής στον Πίνακα
Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό.
Σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους. Η έναρξη της προθεσµίας
προσφυγών αρχίζει µε την κοινοποίηση της ανακοίνωσης και οποιαδήποτε καθυστέρηση
περί την αποστολή ή την παραλαβή της απόφασης έγκρισης του πρακτικού δεν
αναστέλλει την έναρξη.
Οι Φάκελοι της Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που αποκλείσθηκαν κατά
τα ανωτέρω παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως
ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες

δηλώσουν

εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής προσφυγών. Εφόσον τρέχουν
προθεσµίες προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν
λόγω φάκελοι κρατούνται φυλασσόµενοι επί όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της
αποδεικτικής διαδικασίας.
Στη συνέχεια και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στους διαγωνιζόµενους που δεν
αποκλείστηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ, η Επιτροπή ανοίγει σε δηµόσια συνεδρίαση
το φάκελο “ Οικονοµικής Προσφοράς“ των διαγωνιζοµένων αυτών, µονογράφει τα
περιεχόµενα κάθε φακέλου και τα καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙΙ.
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ΙΙΙ

ολοκληρώνεται µε τον Πίνακα Κατάταξης που θα περιέχει σε φθίνουσα σειρά τις
αποδεκτές οικονοµικές προσφορές και την έγκρισή του από το ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Η απόφαση του ∆.Σ. που περιέχει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού αποστέλλεται σε
όλους του διαγωνιζόµενους πλην του µειοδότη, στον οποίον η σχετική απόφαση
αποστέλλεται µετά πάροδο 10 ηµερών, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί προδικαστικές
προσφυγές και καλείται

να υποβάλει τα προβλεπόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 7

δικαιολογητικά, εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο εµπρόθεσµα
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην σχετική πρόσκληση. Όσοι
δικαιούνται,

σύµφωνα

µε

τα

παραπάνω,

να

παρευρίσκονται

στη

διαδικασία

αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών αυτών, λαµβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά
στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Στην
περίπτωση ισότιµων προσφορών ο ανάδοχος επιλέγεται κατόπιν διαπραγµάτευσης κατά
την οποία καλούνται από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., όπως νοµίµως εκπροσωπείται, να
προσέλθουν όλοι όσοι υπέβαλαν ισότιµες προσφορές.
Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 8 του
άρθρου 7, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη
τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας
από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1.1. του άρθρου 7 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (CT) 16 ΤΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ Α

36/43

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 8 του άρθρου 7, καταπίπτει
υπέρ της ∆ΕΠΑΝΟΜ A.E. η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 14. Προσφυγές
Στον παρόντα διαγωνισµό έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 για την
«∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 15. Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισµού
Ο έλεγχος των προσφορών (τεχνικών και οικονοµικών) και της τυπικής εγκυρότητάς
τους, γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται
από το ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής. Το ∆.Σ.
της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µπορεί να κρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ασύµφορο, να
µαταιώσει τον διαγωνισµό ή να τον επαναλάβει µε τους ίδιους ή νέους όρους. Στις
περιπτώσεις αυτές δεν γεννάται αξίωση αποζηµίωσης υπέρ των συµµετεχόντων.
Η ανακοίνωση της απόφασης του ∆.Σ. θα γίνει εγγράφως προς τον ανάδοχο που
αναδείχθηκε µειοδότης, µετά την σχετική προέγκριση από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική
Αρχή.
Μετά τον έλεγχο και έγκριση της δηµοπρασιακής διαδικασίας και του σχεδίου σύµβασης
από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή και πριν την σύναψη της σύµβασης το ∆.Σ. της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. καλεί το ∆ιαγωνιζόµενο στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια να
προσέλθει εντός 10 ηµερών να υπογράψει τη σύµβαση της προµήθειας, προσκοµίζοντας
και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Αν παρέλθει
η οριζόµενη από την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προθεσµία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί,
το ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την
κατάπτωση υπέρ αυτής της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση.
Επίσης µπορεί να αποφασίσει διαζευκτικά ή αθροιστικά τις ακόλουθες κυρώσεις :
α.

Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους
υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε
διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές
προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή.

β.

Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο των
προµηθειών της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και κοινοποίηση της απόφασης αυτής και των
λόγω που οδήγησαν σε αυτήν στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος, το αργότερο
κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης
Τράπεζας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης. Το ποσό της εγγυητικής
επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας (δαπάνης της
προµήθειας) χωρίς το Φ.Π.Α.
Η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης της προµήθειας, ενεργείται µε εντολή της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς την Τράπεζα µετά την έγκριση του
Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 16. Πληρωµή - Κρατήσεις

Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει ως εξής:

-

Ποσό έως το 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος δύναται να χορηγηθεί ως
έντοκη προκαταβολή.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής
(συµπεριλαµβανοµένου και των τόκων) προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Σε περίπτωση χορήγησης µεγαλύτερου ύψους
προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης

και

του

ποσού

της

καταβαλλοµένης

προκαταβολής

συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων.
-

Ποσό ίσο µε το 70% της συµβατικής αξίας του είδους, εκτός αν έχει χορηγηθεί
προκαταβολή οπότε θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό έως το 70% της συµβατικής
αξίας, που θα χορηγηθεί µετά την τοποθέτηση του είδους του εξοπλισµού στους
χώρους και στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και µε τη
σύνταξη του πρωτοκόλλου ελέγχου.
Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης µε εντολή της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., το ποσό θα
καταβληθεί µε την αποθήκευση.
Ως συµβατική αξία του είδους ορίζεται η τιµή η οποία προκύπτει από την ανάλυση
του προϋπολογισµού στον πίνακα ειδών και ποσοτήτων που περιλαµβάνεται στη
Μελέτη Εξοπλισµού, διαµορφωµένη κατά το ποσοστό έκπτωσης της οικονοµικής
προσφοράς για το σύνολο της προµήθειας.

-

Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, θα χορηγηθεί
µετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου

Παραλαβής του εξοπλισµού, που θα

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (CT) 16 ΤΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ Α

38/43

πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας και εγκατάστασης του
είδους του συµβατικού καταλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17. Παράδοση Προµήθειας - Ρήτρες Καθυστέρησης

Ο τόπος της προµήθειας - εγκατάστασης είναι στο Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου.
Ο ανάδοχος του εξοπλισµού είναι υποχρεωµένος να αναλάβει όλες τις εργασίες, που
είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή του εξοπλισµού, ώστε να είναι έτοιµος για
κανονική λειτουργία και χρήση. Τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες,

τροποποιήσεις ή

επεµβάσεις, απαραίτητες για την εγκατάσταση του εξοπλισµού, ώστε αυτά να είναι
έτοιµος για κανονική λειτουργία και χρήση, είναι αυτονόητο ότι περιλαµβάνονται στις
παρούσες συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως δηλώνεται ρητώς µε τη
σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που πρέπει να περιλαµβάνεται στο φάκελο
της Τεχνικής Προσφοράς.
Για την παράδοση της προµήθειας και τις ρήτρες τυχόν καθυστέρησης ισχύουν τα εξής:
H προθεσµία για την περαίωση της προµήθειας ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την
υπογραφή της σύµβασης. Η περαίωση της προµήθειας ορίζεται µε την ολοκλήρωση της
τοποθέτησης του είδους στην τελική του θέση, έτοιµου προς λειτουργία. Η περαίωση
τεκµηριώνεται µε την υποβολή από πλευράς του αναδόχου πλήρη φακέλου, µε δελτία
αποστολής, µε πρωτότυπα δελτία δοκιµών του εξοπλισµού, υπογεγραµµένα από
κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο Τεχνικό, στα οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν γίνει µε
επιτυχία όλες οι απαραίτητες δοκιµές λειτουργίας και ασφάλειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κατασκευαστικού οίκου.
Η παράδοσή του είδους θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλει ο
ανάδοχος µετά την υπογραφή της συµβάσεως και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις,
όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης αυτής. Στην περίπτωση που κατά τη φάση της
προσκόµισής του, είδος της προσφοράς δεν παράγεται πλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται
να προσκοµίσει το µοντέλο του ίδιου κατασκευαστή που έχει αντικαταστήσει το
αποσυρθέν και έχει τις ίδιες κατ’ ελάχιστον δυνατότητες, χωρίς πρόσθετη οικονοµική
απαίτηση.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µέσα στις επιµέρους προθεσµίες που θα καθορίζονται
από το ως άνω χρονοδιάγραµµα να εγκαταστήσει τον εξοπλισµό και να ενηµερώσει
εγγράφως επ’ αυτού, τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
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Από την επόµενη ηµέρα της έγγραφης ενηµέρωσης από πλευράς αναδόχου επί της
ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισµού και προκειµένου να γίνει η οριστική του
παραλαβή, η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στον έλεγχό του. Ο ανάδοχος
στο χρονικό διάστηµα ελέγχου πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία ή
διευκρίνηση που θα χρειαστεί η αρµόδια Επιτροπή και να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το
έργο της.
Η Επιτροπή ελέγχει αν το είδος του Εξοπλισµού είναι άρτιο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
και τις ανάγκες της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συµβατικές
υποχρεώσεις του διαγωνιζόµενου.
Η έγκριση ή απόρριψη τµήµατος ή ολοκλήρου της προµήθειας από την αρµόδια
Επιτροπή και ύστερα από τον προαναφερθέντα έλεγχο, γνωστοποιείται, µε τις
κατάλληλες αιτιολογήσεις ή παρατηρήσεις, εγγράφως στον Ανάδοχο.
Η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί την
εξέλιξη της εγκατάστασης του εξοπλισµού. Αν παρέλθει η συµφωνηµένη ηµεροµηνία
παράδοσης, συµπεριλαµβανόµενου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων, χωρίς η
προµήθεια να έχει παραδοθεί, η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο
τον διαγωνιζόµενο. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος κηρύσσεται έκπτωτος η
εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία ή
δικαστική ενέργεια και η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωµα
αποζηµίωσης. Η καθυστέρηση παράδοσης της προµήθειας από τον ανάδοχο, µε
υπαιτιότητά του, συνεπάγεται αυτοδικαίως προς όφελος της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και σε
βάρος του ανάδοχου την επιβολή ποινικής ρήτρας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
Σύµβαση.
Κανένα από τα δύο µέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές είναι απόρροια
ανώτερης βίας.
Πριν από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και µετά την
τοποθέτηση του είδους στην τελική του θέση, πραγµατοποιείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος του παραδοτέου εξοπλισµού από την ορισθησοµένη για τον σκοπό αυτό
Επιτροπή. Ευθύνη του αναδόχου είναι να εξασφαλίσει τα αναλώσιµα υλικά και ό,τι άλλο
απαιτηθεί για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου.
Για τον έλεγχο αυτό συντάσσεται από την Επιτροπή το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Ελέγχου,
το οποίο συντάσσεται εντός της συµβατικής προθεσµίας ή ύστερα από έγγραφη
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ειδοποίηση του αναδόχου, µε τα αποτελέσµατά του και επακολουθεί το Πρωτόκολλο
Παραλαβής ή απόρριψης του εξοπλισµού, το οποίο κοινοποιείται στον προµηθευτή.
Το Πρωτόκολλο Παραλαβής πρέπει να συνταχθεί εντός µηνός από την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου

Ελέγχου

ή

την

εκπλήρωση

όλων

των

τυχόν

αναφεροµένων

παρατηρήσεων σε αυτό.
Εάν

η

παραλαβή

του

εξοπλισµού

και

το

Πρωτόκολλο

Παραλαβής

δεν

πραγµατοποιηθούν στον πιο πάνω οριζόµενο χρόνο η παραλαβή του θεωρείται
συντελεσθείσα αυτοδικαίως, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου,
προκειµένου να εξοφληθεί ο ανάδοχος.
Η συνολική διάρκεια εγγύησης της προµήθειας είναι 24 µήνες από την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου Παραλαβής. Κατά το διάστηµα αυτό ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν
πραγµατικά

ελαττώµατα

του

εξοπλισµού

που

θα

παραδώσει,

τα

οποία

θα

αποκαλυφθούν µετά την παραλαβή του µε το οικείο πρωτόκολλο ή για τυχόν νοµικά
ελαττώµατά του. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση ή να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή
Καλής Λειτουργίας και ∆ιατήρησης, ποσού ίσου µε το 5% του ποσού της Σύµβασης
(χωρίς Φ.Π.Α.) και ισχύος 2 ετών από την υπογραφή του προαναφερθέντος
πρωτοκόλλου, επιφυλασσοµένων των δικαιωµάτων της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. από τυχόν
πραγµατικά και κρυφά ελαττώµατα. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής
Λειτουργίας και ∆ιατήρησης, ενεργείται µε εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς την Τράπεζα, µετά τη λήξη του χρόνου της 24µηνης εγγύησης και
τη διαπίστωση ότι όλος ο εξοπλισµός βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.
Κατά το διάστηµα των δύο ετών εγγύησης της προµήθειας και µε εξαίρεση βλάβες που
οφείλονται σε µη ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη
χρήση ή ελάττωµα οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές
κ.λ.π.), η διατήρηση του εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο πλαίσιο του συµβατικού τιµήµατος της
προµήθειας.

Στην

προαναφερθείσα

υποχρέωση

συµπεριλαµβάνεται

και

η

αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και εξαρτήµατος απαιτηθεί για τη
διατήρηση του εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη εξοπλισµού οφείλεται σε µη
ενδεδειγµένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τη χρήση ή
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ελάττωµα οφειλόµενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισµοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), οφείλει
να ενηµερώνει σχετικώς αυθηµερόν και εγγράφως το Νοσοκοµείο. Σε περίπτωση που το
Νοσοκοµείο έχει αντίρρηση και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης εµπίπτει στις
υποχρεώσεις του αναδόχου, κοινοποιεί εγγράφως σ’ αυτόν την αντίρρησή του και δίδει
σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την κοινοποίηση της εντολής αρχίζει και ο
υπολογισµός του χρόνου ακινητοποίησης του µηχανήµατος. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε
άµεση αποκατάσταση της βλάβης και η επίλυση της διαφοράς θα γίνει σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του άρθρου 9 Επίλυση ∆ιαφορών, της Σύµβασης Προµήθειας Εγκατάστασης.
Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, ο εξοπλισµός πρέπει να βρίσκεται σε
πλήρη λειτουργική κατάσταση.
Ως προς αυτή την ευθύνη του Αναδόχου, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 516,
540, 541, 543, 548, 549, 557 ΑΚ.
Εις ότι αφορά τις υποχρεώσεις του αναδόχου για το χρονικό διάστηµα της εγγύησης
ισχύουν τα ακόλουθα:
Ο συνολικός χρόνος µη λειτουργίας (ακινητοποίησης) του µηχανήµατος λόγω βλάβης,
κατά τη διάρκεια ενός πλήρους συµβατικού έτους, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15
ηµερολογιακές ηµέρες. Ο χρόνος ακινητοποίησης του µηχανήµατος υπολογίζεται από τη
βεβαιωµένη έγγραφη γνωστοποίηση της βλάβης στην εταιρεία και η αποκατάσταση της
βλάβης βεβαιώνεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου από εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπο του νοσοκοµείου. ∆εν γίνεται προσµέτρηση στο χρόνο ακινητοποίησης του
µηχανήµατος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της επόµενης
ηµερολογιακής ηµέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που
η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγµένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία
νοείται οποιοδήποτε συµβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των
συµβαλλοµένων µερών, συνεπεία του οποίου δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό
λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.
Στο πλαίσιο της εγγύησης ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει τυχόν
αναβαθµίσεις του λογισµικού και να τηρεί ηµερολόγιο λειτουργίας και αποκατάστασης
βλαβών υπογράφεται από υπεύθυνο τεχνικό του νοσοκοµείου.,
Επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της εγγύησης τα αναλώσιµα του εξοπλισµού
βαρύνουν το Νοσοκοµείο.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (CT) 16 ΤΟΜΩΝ ΤΥΠΟΥ Α

42/43

Το χρονικό διάστηµα σε ηµέρες που το Μηχάνηµα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας πέραν
του προαναφερθέντος διαστήµατος των 15 ηµερολογιακών ηµερών, πολλαπλασιασµένο
επί τρία (3), θα προστίθεται στο χρόνο εγγύησης του µηχανήµατος.
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