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Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) που
εδρεύει στην Αθήνα, Τσόχα 5, έχουσα υπόψη:
1. Το τέταρτο άρθρο του Ν. 1398/1983 και ειδικότερα τη διάταξη της παραγράφου γ.
του άρθρου 3 του νόµου αυτού.
2. 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
3. Τις διατάξεις του Ν.3414/2005
4. Το

άρθρο

40,

παρ.1

του

Ν.4025/2011

(ΦΕΚ

228Α/02.11.11),

περί

Ανασυγκρότησης Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης,
Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 περί προσυµβατικού έλεγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
6. Το άρθρο 3 και την παράγραφο δ του άρθρου 2 του Π.∆. 312/99
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) και τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
8. Τον υπ’ αριθµ. 1251/2011 Κανονισµό της Επιτροπής ΕΕ της 30/11/2011
9. Τον Κανονισµό Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προµηθειών και
Εργασιών της ∆ΕΠΑΝΟΜ A.E. (ΦΕΚ 1043/07.07.2010).
10. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. Y3α/Γ.Π. 29970/16.03.2011 Απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε την οποία ανατίθεται στη ∆ΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε. η υλοποίηση του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ»
11. Την υπ’ αριθµ. 3788/388/16.10.2013 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε την
οποία εγκρίθηκε η µελέτη δηµοπράτησης του εξοπλισµού.
12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2683/18.08.2011 απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα –
Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» µε κωδικό MIS 339992 και η υπ’ αρ.
3678/08.11.2011 τροποποίηση αυτής.
13. Το υπ’ αριθµ. 4720/10.10.2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 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.
14. Την υπ’ αριθµ. 3788/388/16.10.2013 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε την
οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και η παρούσα διακήρυξη.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ιεθνή ∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό (ανοιχτή διαδικασία) µεταξύ επιχειρήσεων των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου) των
χωρών που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε.
(Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου) και των χωρών µε τις οποίες έχει συνάψει
συµφωνίες η Ε.Ε., και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στον
διαγωνισµό αυτό, για την ανάδειξη αναδόχου για το 2ο υποέργο µε τίτλο : «Προµήθεια
– Εγκατάσταση Εξοπλισµού Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών
Ηλείας» συνολικού προϋπολογισµού 303.030,30 ΕΥΡΩ πλέον 69.696,97 (Φ.Π.Α.
23%) ΕΥΡΩ, ήτοι 372.727,27 ΕΥΡΩ, της πράξης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΗΛΕΙΑΣ»
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή.
Ο τόπος της προµήθειας - εγκατάστασης είναι στο Πολυδύναµο Περιφερειακό
Ιατρείο Λεχαινών Ηλείας.
H προθεσµία για την περαίωση της προµήθειας ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την
υπογραφή της σύµβασης.
Η προµήθεια του εξοπλισµού συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα –
Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», ΣΑΕ0919 - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) µε κωδ. Έργου 2011ΣΕ09190007.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΑΡΘΡΟ1. Αντικείµενο διαγωνισµού
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η «Προµήθεια – Εγκατάσταση Εξοπλισµού
Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας», όπως αναλυτικά
αναφέρεται στα τεύχη «ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και
«ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των ζητουµένων ειδών εξοπλισµού.
Προϋπολογισµός
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 303.030,30 ΕΥΡΩ πλέον
69.696,97 (Φ.Π.Α. 23%) ΕΥΡΩ, ήτοι 372.727,27 ΕΥΡΩ.

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
ΑΡΘΡΟ 3. Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης για δηµοσίευση
Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα αποσταλεί για δηµοσίευση :
1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις :
17/10/2013
2. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης στις : 18/10/2013
3. Στον ελληνικό τύπο στις : 18/10/2013
ΑΡΘΡΟ 4. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρούσα διακήρυξη την 03/12/2013 ηµέρα Τρίτη 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.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Π.Ι. ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

7/40

Προσφορές µπορούν να αποσταλούν συνοδευόµενες µε σχετική αίτηση, στο
Πρωτόκολλο της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµικά ή µέσω
εταιρειών διακίνησης εντύπων) µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα πρέπει
να περιέλθουν σ' αυτήν µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του
διαγωνισµού. Οι προσφορές αυτές παραλαµβάνονται µε απόδειξη παραλαβής που
εκδίδεται από το Πρωτόκολλο της ∆ΕΠΑΝΟΜ και στην οποία αναγράφεται η
ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 5. Τρόπος Λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού
Η

διάθεση

των

τευχών δηµοπράτησης:

«∆ιακήρυξη»,

«Σχέδιο Σύµβασης»

«Συγγραφή Υποχρεώσεων», «ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,
«ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», Οικονοµική Προσφορά, Υπόδειγµα
Υπεύθυνης ∆ήλωσης, Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής, γίνεται από την έδρα της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10:00-14:00 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.
Το σύνολο των τευχών παραλαµβάνεται µέχρι και την 28/11/2013.
Οι παραλήπτες των τευχών δηµοπράτησης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό
έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. να έχει
στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων τα παρέλαβαν, για την περίπτωση που θα
ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτών.
Οι παραλήπτες των τευχών δηµοπράτησης υποχρεούνται άµεσα να τα ελέγξουν από
άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το
γνωρίσουν έγγραφα στη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και να ζητήσουν νέα πλήρη αντίγραφα.
Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη
πληρότητας των παραληφθέντων αντιγράφων των

τευχών δηµοπράτησης θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 6. Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί των τευχών δηµοπράτησης και
προσφορών
Σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα εφόσον ζητηθούν έγκαιρα παραδίδονται ή
αποστέλλονται µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα
του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο σε έξι (6) ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.
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.
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ΑΡΘΡΟ 1. ∆ικαίωµα Συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής, κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου), των χωρών που έχουν
υπογράψει

τη

συµφωνία

∆ηµοσίων

Συµβάσεων

του

Π.Ο.Ε.

(Παγκοσµίου

Οργανισµού Εµπορίου) και των χωρών µε τις οποίες έχει συνάψει συµφωνίες η Ε.Ε.
ή συνεταιρισµοί.
(β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος Κεφαλαίου και
τους λοιπούς όρους της παρούσας που αναφέρονται σε Ενώσεις / Κοινοπραξίες.
Κάθε διαγωνιζόµενος, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:
1.1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή
προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση,
που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από
την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
1.2. Να µην τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει,
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης

απόφασης

κοινής

ή

ειδικής

εκκαθάρισης

των

ανωτέρω

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
1.3. Να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα (και σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, ο νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής, άλλως, τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή τους και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα) για α) συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ.
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά
το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο
3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση
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εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ.
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388
Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία
(224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα
υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε
κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του.
1.4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική
νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη
αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα), ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη.
1.5. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των
φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση
που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη.
1.6. Να µην έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από
τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007.
1.6.1 Να µην έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ
δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η
απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική
διαγωγή του, (παρ. 2, περ. γ, του Π∆ 60/2007).
1.6.2 Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα
που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η
αναθέτουσα αρχή, (παρ. 2, περ. δ, του Π∆ 60/2007).
1.6.3. Να µην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή της παρούσας ή όταν δεν έχει
παράσχει τις πληροφορίες αυτές, (παρ. 2, περ. ζ, του Π∆ 60/2007).
1.7. Να έχει χρηµατοδοτική και οικονοµική ικανότητα που να αποδεικνύεται από
το ύψος του κύκλου εργασιών της Επιχείρησης. Το ολικό ύψος του κύκλου
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εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις αθροιστικά πρέπει
να είναι ίσης ή µεγαλύτερης αξίας του προϋπολογισµού του αντικειµένου
της παρούσας διακήρυξης, στην οποία συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος. Σε
περίπτωση ένωσης, κοινοπραξίας ή σύµπραξης εταιριών

επιτρέπεται η

µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη της, αρκεί όµως συνολικά
να καλύπτονται όλες.
1.8. Να έχει παραδώσει είδη εξοπλισµού ανάλογα µε τη φύση, σπουδαιότητα,
πολυπλοκότητα και το µέγεθος της προµήθειας για την οποία υποβάλει
προσφορά (ιδρύµατα, νοσοκοµεία, κτίρια πρόνοιας, τουριστικές µονάδες
κλπ) κατά την τελευταία τριετία, συνολικής δαπάνης (αθροιστικά ή
µεµονωµένα) ίσης ή µεγαλύτερης του προϋπολογισµού της παρούσας
διακήρυξης, στην οποία συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος. Σε περίπτωση
ένωσης, κοινοπραξίας ή σύµπραξης εταιρειών επιτρέπεται η µερική κάλυψη
των προϋποθέσεων από τα µέλη της, αρκεί όµως συνολικά να καλύπτονται
όλες.
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 (1.1.3 έως και 1.1.6.3 του άρθρου 1
του Κεφ. Β).

2.

Οι υπόψη φορείς να δεσµεύονται ότι θέτουν στην διάθεση των εν λόγω
διαγωνιζοµένων, για την συγκεκριµένη σύµβαση και καθ’ όλη 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 καθ’ όλη την διάρκεια της
υπόψη σύµβασης,
4.

Αναφορικά µε την απαιτούµενη προαναφερθείσα εµπειρία

προµήθειας,

επισηµαίνεται ότι οι διαγωνιζόµενοι δεν µπορούν να επικαλεστούν εµπειρία
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άλλου φορέα, παρά µόνον και εφόσον αποδεικνύουν εγγράφως τον τρόπο
και τα µέσα διάθεσης καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 2. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

2.1. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν µε την προσφορά τους, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
2.1.1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
ίσο µε το 5% του συνολικού προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. της προµήθειας.
2.1.2. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία :
α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού
β. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
τους
I.

∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο
αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του
Κεφαλαίου Β της παρούσας

II.

∆εν

τελούν

σε

κάποια

από

τις

αναφερόµενες

στις

περιπτώσεις των παρ. 1.1, 1.2, 1.6.1, 1.6.2 και 1.6.3 του
άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β της παρούσας, καταστάσεις
III.

∆εν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆
60/2007.

IV.

Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά και ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις των περιπτώσεων των παρ. 1.4 και 1.5 του
άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β της παρούσας

V.

Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου.

VI.

∆ιαθέτουν τη χρηµατοδοτική και οικονοµική ικανότητα που
προβλέπεται στην παρ. 1.7 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β
της παρούσας

VII.

∆ιαθέτουν την τεχνική ικανότητα που προβλέπεται στην παρ.
1.8 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β της παρούσας

γ. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών των παραγράφων 2.2 και 2.3 του
παρόντος άρθρου
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2.1.3. Η Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως
εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής θα πρέπει να
ακολουθεί υποχρεωτικά τη διατύπωση της παρ. 2.1.2 της παρούσης,
σύµφωνα µε το συνηµµένο Παράρτηµα Γ.
2.1.4. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους, παραστατικό εκπροσώπησης.
2.1.5. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία σε
περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας δηλώνονται επιπλέον
και τα ακόλουθα:
η έγκριση του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης /

i)

κοινοπραξίας για συµµετοχή του στο διαγωνισµό και στην ένωση
/ κοινοπραξία,
το µέρος της προµήθειας

ii)

που αναλαµβάνει κάθε µέλος της

ένωσης / κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς,
iii)

ο τρόπος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους κατά την
εκτέλεση της προµήθειας ,

iv)

το µέλος που θα είναι υπεύθυνο για το συντονισµό και τη
διοίκηση όλων των µελών της ένωσης / κοινοπραξίας (leader).

∆ιευκρινίζεται ότι η ηµεροµηνία σύνταξης της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του
άρθρου 2.1.2 και 2.1.5 πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής
της προσφοράς, ούτως ώστε να καλύπτει, κατά ρητή απαίτηση της
διακήρυξης και την ηµεροµηνία αυτή.

2.2. Μετά τον έλεγχο των προσφορών κατά το άρθρο 1 του Κεφαλαίου ∆ της
παρούσας, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσµίας (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 1 του Κεφαλαίου ∆ της παρούσας:
α.

Οι Έλληνες πολίτες:

(1)

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από
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το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1.3 του
άρθρου 1 του Κεφ. Β της παρούσας
(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
σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.

(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 και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4)

Πιστοποιητικό

του

οικείου

Επιµελητηρίου,

µε

το

οποίο

θα

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' 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.
β.

Οι αλλοδαποί:

(1)

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήµατα της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφ. Β της
παρούσας
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(2)

Πιστοποιητικό

της

κατά

περίπτωση

αρµόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ.
1.1 του άρθρου 1 του του Κεφ. Β της παρούσας ή υπό άλλη
ανάλογη

κατάσταση

ή

διαδικασία

και

ότι

πληρούνται

οι

προϋποθέσεις των παρ. 1.4 και 1.5 του άρθρου 1 του Κεφ. Β της
παρούσας

(3)

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους,
από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις,
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

γ.

Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
(1)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και
β, αντίστοιχα.

(2)

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1.2, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης ότι
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις..

(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 ∆ιευθύνοντα 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
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πρόσωπα δεν έχουν

καταδικαστεί µε

αµετάκλητη δικαστική

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της της παρ. 1.3 του
άρθρου 1 του Κεφ. Β της παρούσας
δ.

Οι Συνεταιρισµοί:

(1)

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή
άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ. 1.3 του άρθρου 1 του Κεφ. Β της παρούσας

(2)

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των παρ. 2.2.α.(2) και
2.2.α.(3) του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς
συνεταιρισµούς και της περίπτωσης της παρ.2.2.β.(2) του παρόντος
άρθρου,

εφόσον

πρόκειται

για

αλλοδαπούς

συνεταιρισµούς,

αντίστοιχα, και της περίπτωσης της παρ. 2.2.γ(2) του παρόντος
άρθρου.

(3)
ε.

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην Ένωση.
Η ένωση / κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους όσοι αποτελούν την ένωση / κοινοπραξία, είτε
από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.
Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της
ανατεθεί η προµήθεια, εφόσον απαιτηθεί θα περιβληθεί ορισµένη νοµική
µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση
της σύµβασης.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας
ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
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Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης /
κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τότε εάν οι
υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύµβαση µπορούν να εκπληρωθούν
από τα εναποµείναντα µέλη του αναδόχου, η σύµβαση εξακολουθεί να
υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την
ίδια τιµή και όρους. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαπιστώνεται η αδυναµία
εκπλήρωσης των συµβατικών όρων και θα εφαρµόζεται η ισχύουσα
νοµοθεσία. Η δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της σύµβασης από
τα εναποµείναντα µέλη θα εξετασθεί από το ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. το
οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.

2.3.

Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2, ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν,
µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο και
τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία επίσης αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 του
Κεφαλαίου ∆ της παρούσας:
2.3.1. Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής του στην οποία να παρέχονται
διεξοδικά πληροφορίες σχετικά µε την οργανωτική του δοµή, τις
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό που διαθέτει.
2.3.2. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του προσφέροντος.
2.3.3. Στοιχεία για τις κυριότερες

προµήθειες

ιατροτεχνολογικού και

ξενοδοχειακού εξοπλισµού που υλοποίησε κατά τα τρία (3) τελευταία
έτη, ιδίως δε των ανάλογων µε τη σπουδαιότητα, πολυπλοκότητα και το
µέγεθος της προµήθειας (ιδρύµατα, νοσοκοµεία, κτίρια πρόνοιας,
τουριστικές µονάδες κλπ). 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 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.
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2.3.4. Αποδεικτικά στοιχεία για τον κύκλο εργασιών του, που στο σύνολό του
αθροιστικά τα τρία τελευταία έτη πρέπει να είναι ίσος ή µεγαλύτερος
του προϋπολογισµού της παρούσας διακήρυξης που υποβάλει
προσφορά.
2.3.5. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του προσφέροντα για
την υπό ανάθεση προµήθεια.
2.3.6. 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).
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος αποτελεί ένωση / κοινοπραξία, τα
απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά
για κάθε µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. Επισηµαίνεται ότι κάθε
υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως όλες τις παραπάνω
προϋποθέσεις

προκειµένου

να

συµµετάσχει

στη

διαδικασία

του

διαγωνισµού για την συγκεκριµένη προµήθεια. Σε περίπτωση ένωσης,
κοινοπραξίας ή σύµπραξης εταιριών επιτρέπεται η µερική κάλυψη των
προϋποθέσεων από τα µέλη της, αρκεί όµως συνολικά να καλύπτονται
όλες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σαφής και πλήρης τεκµηρίωση
της πλήρωσης των προϋποθέσεων.
2.4.

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 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
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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).

2.5.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του
παρόντος άρθρου 2 συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από
τον διαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 3. Εγγύηση συµµετοχής
3.1. 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 18.636,36 ΕΥΡΩ.
3.2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή
άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςµέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατώνµελών 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.
3.3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
3.4. 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.
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3.5. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 10 µήνες από την
επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
3.6. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής υποβάλλεται σύµφωνα µε το συνηµµένο
υπόδειγµα (Παράρτηµα Α).
3.7. 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.
3.8. 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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 4 Κεφάλαιο Α’).
ΑΡΘΡΟ 2. Περιεχόµενο προσφορών
Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο (Φάκελος Προσφοράς)
που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ»
µε δηµόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

∆ΕΠΑΝΟΜ ΑΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ......................

Ο Φάκελος Προσφοράς περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους
φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία τα
οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2.1 του Κεφαλαίου Β’ του παρόντος
τεύχους διακήρυξης.
Β. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς του διαγωνιζόµενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη.
Γ. «Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου, όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα διακήρυξη.
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Όλοι οι επί µέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό
τηλεφώνου,

φαξ

και

τυχόν

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου

του

διαγωνιζοµένου, τον τίτλο του διαγωνισµού και τον τίτλο του υποφακέλου.
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προµηθευτών πρέπει να αναγράφονται η
πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών του.
Απαγορεύεται

η

χρήση

αυτοκόλλητων

φακέλων

που

είναι

δυνατόν

να

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Για τη σύνταξη των προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα :
2.1.

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 σε ένα 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.).

2.2.

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. Τιµές προσφοράς
ανά είδος του καταλόγου εξοπλισµού δεν είναι αποδεκτές. Εφόσον από
την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.3.

Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι
έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή
θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και χωρίς την αναφορά
της σ' αυτή. Εξ' άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι
διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών
συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.

2.4.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξοµοιώνεται
µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

2.5.

Προσφορές που περιλαµβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της
∆ιακήρυξης, κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται.
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2.6.

Προσφορά για µέρος των ειδών του εξοπλισµού που προκηρύχθηκε,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.7.

Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.8.

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 προσφοράς.

2.9.

Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων
επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο
συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.

2.10. 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.
2.11. Προσφορά που είναι αόριστη, ασαφής και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό

αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.12. Προσφορές που περιλαµβάνουν είδη για τα οποία υπάρχουν αποδεδειγµένες

αναφορές προβληµατικής λειτουργίας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.13. 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.

ΑΡΘΡΟ 3. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»

Ο Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» υποχρεωτικά περιλαµβάνει:

-

Όλα τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 του
Κεφαλαίου Β του παρόντος τεύχους διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4. 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 :
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α.

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.

β.

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

γ.

Τεχνική περιγραφή που θα περιλαµβάνει την αναλυτική σύνθεση των
προσφερόµενων ειδών µε αναφορά στους συγκεκριµένους κωδικούς των
κατασκευαστικών

οίκων,

σε

αντιστοιχία

µε

τις

προδιαγραφές

της

∆ιακήρυξης (Φύλλο Συµµόρφωσης).
δ.

Αποδεικτικά πιστοποίησης των προσφερόµενων ειδών 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.
ε.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86 ως προς την συµµόρφωση ή την
απόκλιση

των

προσφεροµένων

ειδών

µε

τις

αντίστοιχες

τεχνικές

προδιαγραφές δηµοπράτησης.
στ. 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
των ειδών αυτών.
ζ.

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
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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.
η.

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
των µηχανηµάτων, στην προσφορά του. ∆ηλώνει επίσης ρητώς ότι τυχόν
αποξηλώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις ή επεµβάσεις, απαραίτητες για
την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιµα για κανονική
λειτουργία και χρήση, περιλαµβάνονται στις συµβατικές υποχρεώσεις του
και έχουν συνυπολογιστεί στην προσφορά του.

Ρητά διευκρινίζεται ότι η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των
υπεύθυνων δηλώσεων του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού
από το διαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 5. Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς»

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνει το έντυπο της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
(Παράρτηµα Β) συµπληρωµένο µε το ποσό της προσφοράς, ολογράφως και
αριθµητικά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ’ άρθρο 2 παράγραφος 2.2.

ΑΡΘΡΟ 6. 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.
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-

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.

-

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.

ΑΡΘΡΟ 7. 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.
Η προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών ή προϊόντων τα οποία δεν είναι απαραίτητα
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείεται και δεν συνιστά
σε κάθε περίπτωση κριτήριο ανάθεσης της δηµοπρατούµενης σύµβασης, θα
διαχωρίζεται όµως σαφώς στην Τεχνική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται
περί προσφοράς προαιρετικών υπηρεσιών ή προϊόντων που δεν εγείρει πρόσθετη
οικονοµική απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 8. Τιµή προσφοράς - Νόµισµα

1. Στην προσφερόµενη τιµή σε Ευρώ (€) περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες

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

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

στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη της προσφερόµενης
τιµής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΑΡΘΡΟ 1. ∆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.
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.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο Φάκελος Προσφοράς καθώς και οι Φάκελοι ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, κατά τη σειρά καταχώρησης κάθε προσφέροντα,
µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της
προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής.
Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς
γίνεται διάτρηση ή µονογράφονται όλα τα φύλλα που απαρτίζουν αυτά.
Επισηµαίνεται ότι 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 µονογραφείται
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 διάτρηση θα περιλαµβάνει την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (ηµεροµηνία
διαγωνισµού).
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει την πληρότητα, την ορθότητα και το
κύρος των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβλήθηκαν και συντάσσει πρακτικό µε
το οποίο αποφασίζει για το αποδεκτό των επιµέρους προσφορών και το αποστέλλει

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Π.Ι. ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

32/40

στους διαγωνιζόµενους µέσω τηλεοµοιοτυπίας και επίσης θα το αναρτήσει στον πίνακα
ανακοινώσεων της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε..
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους διαγωνιζόµενους την προσκόµιση
δείγµατος ειδών που περιλαµβάνονται στην προσφορά τους, για τη µηχανική ή χηµική ή
άλλη µακροσκοπική του εξέταση.
Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές αποσφραγίζονται οι σφραγισµένοι Φάκελοι
Οικονοµικής Προσφοράς κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή.
Κατά την αποσφράγιση των Φακέλων αυτών τηρείται η προεκτεθείσα διαδικασία και
ακολουθεί η ανακοίνωση των οικονοµικών προσφορών που υποβλήθηκαν.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι Φάκελοι Οικονοµικής Προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Μετά τον έλεγχο των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εγγράφως τον καλεί να υποβάλει τα
προβλεπόµενα στις παρ. 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β του παρόντος
τεύχους 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 στις παρ. 2.2 και
2.3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β του παρόντος τεύχους διακήρυξης, 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
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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. 2.1.2 και 2.1.5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β του παρόντος τεύχους
διακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά των παρ. 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β, καταπίπτει υπέρ της
∆ΕΠΑΝΟΜ A.E. η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ της
∆ΕΠΑΝΟΜ A.E. η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα
αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων των παρ. 1.7 και 1.8 του
άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β του παρόντος τεύχους ∆ιακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 2. Προσφυγές
Στον παρόντα διαγωνισµό έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 για την
«∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 3. 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. Η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει σε
κατακύρωση της προµήθειας για ποσότητες των ειδών του διαγωνισµού µεγαλύτερες ή
µικρότερες των προβλεποµένων,

κατά ποσοστό µέχρι 15%

στην περίπτωση

µεγαλύτερης ποσότητας και 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για τη
διαφοροποίηση των ποσοτήτων, λαµβάνεται υπόψη η συµβατική αξία των ειδών, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο «4. Πληρωµή – Κρατήσεις», του Κεφαλαίου ∆ της ∆ιακήρυξης.
Μετά τον έλεγχο και έγκριση της νοµιµότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και
του σχεδίου σύµβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (στις περιπτώσεις που απαιτείται) και
πριν την σύναψη της σύµβασης το ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. καλεί το ∆ιαγωνιζόµενο
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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
λόγων που οδήγησαν σε αυτήν στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

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 4. 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
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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 των ειδών, εκτός αν έχει χορηγηθεί
προκαταβολή οπότε θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό έως το 70% της συµβατικής
αξίας, που θα χορηγηθεί µετά την τοποθέτηση των ειδών του εξοπλισµού στους
χώρους και στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης µε εντολή της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., το ποσό θα
καταβληθεί µε την αποθήκευση.
Ως συµβατική αξία των ειδών ορίζεται η τιµή η οποία προκύπτει από την ανάλυση
του προϋπολογισµού στον πίνακα ειδών και ποσοτήτων που περιλαµβάνεται στις
Μελέτες 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

πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας και εγκατάστασης του
συνόλου των ειδών του συµβατικού καταλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5. Παράδοση Προµήθειας - Ρήτρες Καθυστέρησης

Ο ανάδοχος του εξοπλισµού είναι υποχρεωµένος να αναλάβει όλες τις εργασίες, σε όσα
είδη απαιτείται, που είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή τους, ώστε αυτά να είναι
έτοιµα

για

κανονική

λειτουργία

και

χρήση.

Τυχόν

αποξηλώσεις,

προσθήκες,

τροποποιήσεις ή επεµβάσεις, απαραίτητες για την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά
να είναι έτοιµα 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.
Η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. εάν κρίνει σκόπιµο µπορεί να ζητήσει δείγµατα των προς παράδοση
ειδών σε χώρους επιλογής της.
Για την παράδοση της προµήθειας και τις ρήτρες τυχόν καθυστέρησης ισχύουν τα εξής:
Η παράδοσή της θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλει ο ανάδοχος
µετά την υπογραφή της συµβάσεως, µέσα στο χρονικό όριο της παρούσας διακήρυξης
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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.
Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν διαθέτει πλέον µοντέλο τουλάχιστον ισοδύναµο
προς το αρχικώς προβλεπόµενο ή έχει πάψει να υφίσταται ως εταιρεία ή συντρέχουν
άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία, που καθιστούν
αδύνατη την παράδοση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µοντέλο άλλου
κατασκευαστή τουλάχιστον ισοδύναµο προς το αρχικώς προβλεπόµενο, χωρίς πρόσθετη
οικονοµική απαίτηση.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µέσα στις επιµέρους προθεσµίες που θα καθορίζονται
από το ως άνω χρονοδιάγραµµα να εγκαταστήσει τα είδη του εξοπλισµού και να
ενηµερώσει εγγράφως επ’ αυτού, τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης του εξοπλισµού ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει φάκελο µε
πρωτότυπα δελτία δοκιµών για όλα τα είδη του συµβατικού καταλόγου του
ιατροτεχνολογικού 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.
Από την επόµενη ηµέρα της έγγραφης ενηµέρωσης, 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 τα είδη του Εξοπλισµού είναι άρτια 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
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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 ή τµηµάτων της 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 των ειδών στις τελικές τους θέσεις, πραγµατοποιείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος των ειδών του παραδοτέου εξοπλισµού από την ορισθησοµένη για
τον σκοπό αυτό µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Επιτροπή. Ευθύνη του αναδόχου
είναι να εξασφαλίσει τα αναλώσιµα υλικά και ότι 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
ειδοποίηση του αναδόχου, µε τα αποτελέσµατά του και επακολουθεί το Πρωτόκολλο
Παραλαβής ή απόρριψης των ειδών 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 των ειδών του εξοπλισµού και το

Πρωτόκολλο

Παραλαβής δεν

πραγµατοποιηθούν στον πιο πάνω οριζόµενο χρόνο η παραλαβή τους θεωρείται
συντελεσθείσα αυτοδικαίως προκειµένου να εξοφληθεί ο ανάδοχος.
Η συνολική διάρκεια εγγύησης της προµήθειας είναι 24 µήνες από την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου Παραλαβής. Κατά το διάστηµα της εγγύησης, ο ανάδοχος ευθύνεται για
τυχόν πραγµατικά ελαττώµατα των ειδών του εξοπλισµού που θα παραδώσει, τα οποία
θα αποκαλυφθούν µετά την παραλαβή τους µε το οικείο πρωτόκολλο ή για τυχόν νοµικά
ελαττώµατά τους. 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
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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 των ειδών 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

των

ειδών

εξοπλισµού

σε

πλήρη

λειτουργική

κατάσταση

(συµπεριλαµβανοµένων ακτινολογικών λυχνιών).

Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη είδους εξοπλισµού οφείλεται
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.), οφείλει
να ενηµερώνει σχετικώς αυθηµερόν και εγγράφως το φορέα λειτουργίας του εξοπλισµού.
Σε περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας του εξοπλισµού 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 ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του αναδόχου, για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό
και το είδος φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα (Κωδ. Ζ4∆06) του ξενοδοχειακού
εξοπλισµού για το χρονικό διάστηµα της εγγύησης ισχύουν τα ακόλουθα :
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Ο συνολικός χρόνος µη λειτουργίας (ακινητοποίησης) κάθε µηχανήµατος λόγω βλάβης,
κατά τη διάρκεια ενός πλήρους συµβατικού έτους, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15
εργάσιµες ηµέρες. Ο χρόνος ακινητοποίησης του µηχανήµατος υπολογίζεται από τη
βεβαιωµένη γνωστοποίηση της βλάβης στην εταιρεία και η αποκατάσταση της βλάβης
βεβαιώνεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο
του φορέα λειτουργίας του εξοπλισµού. ∆εν γίνεται προσµέτρηση στο χρόνο
ακινητοποίησης του µηχανήµατος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο
εντός της επόµενης εργάσιµης 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.
Το χρονικό διάστηµα σε ηµέρες που κάποιο Μηχάνηµα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας
πέραν

του

προαναφερθέντος

διαστήµατος

των

15

εργάσιµων

ηµερών,

πολλαπλασιασµένο επί τρία (3), θα προστίθεται στο χρόνο εγγύησης του µηχανήµατος.
Συνηµµένα:
Παράρτηµα Α (Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής)
Παράρτηµα Β (Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς)
Σχέδιο Σύµβασης
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Παράρτηµα Γ (Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης)
Μελέτη ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού
Μελέτη ξενοδοχειακού εξοπλισµού
Αθήνα 16/10/2013
Για τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
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