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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1ης Υ.ΠΕ., ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ»

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το Ν.Δ 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ
Α΄204/19.07.2074)
2. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχων των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας του Πε.Σ.Υ και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ256/02.11.2001) όπως ισχύει σήμερα.
4. Το N. 3580/2007(Α΄134/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ31/Α/01/03/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και
άλλες διατάξεις».
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/26.03.2014), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(ΦΕΚ145/τεύχος Α΄)
7. Το Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’), «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 & 21 του Ν.4238/17.02.2014 "Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα
Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις" με τις οποίες οι οικείες
Υγειονομικές Περιφέρειες αναλαμβάνουν από 01-01-2015 τις πάσης φύσεως
λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων αυτών, καθώς και
των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/18-8-2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών” (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014-24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
10. Το Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’ ) άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)»
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11. Το Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/07.08.2017 περί μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.
12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13535/29.03.2021 (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω – 41Τ) έγγραφο του Τμήματος
Λειτουργίας και Επιθεώρησης Δικαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης με Θέμα:
Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού».
13. Τις διατάξεις του Ν. 4782/09.03.2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία.
14. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 50917/10-11-2021 αίτημα του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
15. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 51754/15-11-2021 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
ΨΑΒΩ469Η26-60Ξ).
16. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 51694/15-11-2021 Απόφαση Έγκρισης διενέργειας Πρόσκλησης
Ενδιαφέροντος για τη «Σύναψη ετήσιας σύμβασης προληπτικής συντήρησης & επισκευής
δώδεκα (12) συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας Κέντρων Υγείας 1ης Υ.ΠΕ.» (ΑΔΑ:
ΨΧΗ7469Η26-ΘΡΕ).

Προκηρύσσεται
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΕ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1ης Υ.ΠΕ., ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Εργασίες ετήσιας προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης (με ανταλλακτικά πλην
κεφαλών) δώδεκα (12) συστημάτων υπερηχοτομογραφίας των Κέντρων Υγείας της 1ης Υ.ΠΕ.
ΑΤΤΙΚΗΣ,
όπως
αναφέρονται
στον
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, στην «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», στους «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ», στις «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ» (Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ Αττικής), και την
«ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», για δώδεκα (12) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
με δυνατότητα επέκτασης. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν
προσφορά για το σύνολο των υπερηχοτομογραφικών συστημάτων του ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
α/α
1
2

ΕΙΔΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜ

1

Τιμή
Μονάδας
(€)
4.000,00
2.000,00

2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
(€)
4.000,00
2.000,00
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Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

6.000,00
1.440,00

Σύνολο με ΦΠΑ

7.440,00

Επτά χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα ευρώ (7.440,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. Χιλίων
Τετρακοσίων Σαράντα ευρώ (1.440,00€).
CPV Υπηρεσιών: 50430000-8
CPV Υλικών: 34913000-0
ΚΑΕ: 0887α, 1439α.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Δ/ΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Email: tbitet@1dype.gov.gr, Τηλέφωνο: 213 2010570

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής ανά είδος/υπηρεσία. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των
ζητουμένων ειδών/ υπηρεσιών. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ειδών/της
υπηρεσίας, ως ζητείται από την Πρόσκληση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥ Καλυβίων
ΚΥ Καλυβίων
ΚΥ Αθήνας
ΚΥ Κορωπίου
ΚΥ Κορωπίου
ΚΥ Σπάτων
ΚΥ Λαυρίου
ΚΥ Αλεξάνδρας
ΚΥ Αλεξάνδρας
ΚΥ Ραφήνας
ΚΥ Καπανδριτίου
ΚΥ Δάφνης

ΕΙΔΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
PHILIPS ENVISOR
GE VIVID 3
ESAOTE MY LAB 50
VISION
ALOKA SSD-500
HP SONOS5500
GE LOGIC F6
PHILIPS CLEAR
VIEW 550
ESAOTE MYLAB
50X VISION
MINDRAY UNT-200
GE LOGIQ S7 PRO
GE VIVOT8
GE LOGIC 500MD

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΓΙΟΥ
120400000221
120000001144

SERIAL
NUMBER
US3050611
7114

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ
500€
500€

120000001143

551

500€

120400000005
120000001138
120000001142

MO7955
3728A02062
627330WX0

500€
500€
500€

120000000117

5291290166

500€

120400001548

554

500€

120000000714 BGX7510385
120000000761 252818SU0
120000000808
605596
120000000191 505138YM8

500€
500€
500€
500€

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα συστήματα υπερήχων και τις υπερηχητικές κεφαλές
που τα συνοδεύουν.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΕΙΡΙΑΚΟ
Σ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΗ
CONVEX

ΚΕΦΑΛΗ
CONVEX ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ

ΚΕΦΑΛΗ
CONVE ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΗ
LINEAR

ΚΕΦΑΛΗ
LINEAR ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ

ΚΕΦΑΛΗ
LINEAR ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΗ
PHASED
ARRAY
(ΚΑΡΔΙΟΛ
ΟΓΙΚΗ)

ΚΕΦΑΛΗ
PHASED
ARRAY
(ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ
ΚΗ) ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ

ΛΕΙΤΟΥ
ΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗ

120200000018

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ
ΙΚΟ

ΚΑΛΗ

3S

120600001097

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓ
ΙΚΟ

ΚΑΛΗ

NAI

9976

120600001093

OXI

1ος όροφος
ΙΑΤΡΕΙΟ 113

ΚΑΛΗ

120600001081

ΝΑΙ

601401WX3

120600001082

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΑΤΡΕΙΟ 16ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΛΗ

BOCXKF

120600001077

S4-1

ΔΕΝ ΕΧΕΙ

120600001078

C9-4V

ΔΕΝ ΕΧΕΙ

120600
001079

Κ.Υ
ΛΑΥΡΙΟΥ
ΙΣΟΓΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΗ

GE LINEAR

186031WP1

120600000555

GE
PHASED
ARRAY

558455WX2

120600000556

GE
ΕΝΔΟΚΟΛ
ΠΙΚΗ

654675W
X8

120600
001070

ΤΜΗΜΑ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΚΑΛΗ

UST-5512U7,5

MO2850

120400002602

L7540

US95O0231699

120400002598

S4

SN02T39N

120400002599

1203000004
93

7L4S

CB2Q76111080

120300000491

P4-2S

VSM7601785
1

120300000494

1206000011
06

MODEL
LA523

10574

120600001107

MODEL
PA230E

10077

120600001108

ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΡΚΑ

ΜΟΝΤΕΛ
Ο

1

ΚΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

PHILIPS

ENVISOR

US305061
1

12040000
0221

ENVISOR
PHILIPS

BOLQGB

1206000010
94

ENVISOR
PHILIPS

02GVW6

120200000017

ENVISOR
PHILIPS

02Q8MF

2

ΚΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

GE

VIVID 3

7114

12000000
1144

GE

C358

1206000010
95

GE

7L

120600001096

GE

3

ΚΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

ESAOTE

MY LAB
50 VISION

551

12000000
1143

NAI

2405

1206000010
91

NAI

1050500

120600001092

4

ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

General
Electric

LOGIQ F6

627330W
X0

12000000
1142

ΝΑΙ

602848WX4

1206000010
80

NAI

600285WX1

5

Κ.Υ
ΛΑΥΡΙΟΥ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

PHILIPS

CLEAR
VIEW 550

52912901
66

12000000
0117

C5-2

BOCXHG

1206000001
16

L12-4

6

Κ.Υ.
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤ
ΙΟΥ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

GE
HEALTH
CARE

VIVOT8

605596

12000000
0808

GE CONVEX

663147WX7

1206000010
69

7

ΚΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

ALOKA

SSD-500

MO7955

12040000
0005

UST-934N3,5

MO9485

1204000026
01

8

ΚΥ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

HP

SONOS55
00

3728A020
62

12000000
1138

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

MINDRE
Y

UMT-200

BGX75103
851

12000000
0714

MODEL C52S

9KD76043285

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

MYLAB50X
VISION

ESAOTE

554

12040000
1548

MODEL 2MHZ

10321830

10

11

12

ΚΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ
ΑΣ
ΚΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡ
ΑΣ

ΚΥ ΔΑΦΝΗΣ

ΚΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

G.E

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟ
ΜΟΓΡΑΦΟΣ

GENERA
L
ELECTRI
C

LOQIQ500
MD

LOGIQ S7
PRO

505138Υ
Μ8

252818SU
0

C1-5-D

146222YP5

1206000011
13

11L-D

151706WP9

5

120600001114

ΚΕΦΑΛΗ
ΕΝΔΟΚΟΙ
ΛΩΤΙΚΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ
ΙΚΟ

S222 ,
Mod
21479652
S220,
Mod.
21217932

12000000
0191

12000000
0761

ΚΕΦΑΛΗ
ΕΝΔΟΚΟΙ
ΛΩΤΙΚΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟ
Σ

ΧΩΡΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΗΣ

Α/
Α

9

ΚΕΦΑΛΗ PHASED
ARRAY
(ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ)
- ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛ
Η
ΕΝΔΟΚ
ΟΙΛΩΤΙ
ΚΗ ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΠΑΓΙΟΥ

3SP-D

516855ΥΜ4
367882YM8

P34-14-2006

SN3628A2
4152

120400
002600

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓ
ΙΚΟ

ΔΕ
ΓΝΩΡΙΖ
ΟΥΜΕ
ΔΕ
ΓΝΩΡΙΖ
ΟΥΜΕ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ
ΙΚΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΛΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ
ΙΚΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΛΗ

120400002581
120400002582

Κ. Υ
ΔΑΦΝΗΣ
Καρδιολογι
κό ιατρείο,
Γραφ.7 2ος
Οροφ.

ΚΑΛΗ

120600001115

ΚΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ
(ΑΚΤΙΝΟΛΟ
ΓΙΚΟ)
ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΛΗ

MODEL
KA430E

IC5-9-D

4465

358698W
X9

120600
001109

120600
001116
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των ανωτέρω συστημάτων θα εκτελούνται
προγραμματισμένα κάθε τέσσερεις (4) μήνες. Η επίσκεψη προληπτικής συντήρησης θα
γίνεται από το πρώτο τρίμηνο της υπογραφής της σύμβασης.
β. Θα εκτελούνται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι έλεγχοι και διορθώσεις:
1.
2.

3.
4.
5.

Γενικός καθαρισμός μηχανικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών μερών.
Καθαρισμός οθόνης, οθόνης αφής, trackball, πληκτρολογίου, βάσεων στήριξης
κεφαλών, υπερηχητικών κεφαλών σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου.
Πλήρης ηλεκτρολογικός έλεγχος (κατάσταση καλωδίων, έλεγχος μπαταρίας
έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας).
Ποιοτικός έλεγχος, βαθμονομήσεις και ρυθμίσεις για σωστή ποιότητα
υπερηχοτομογραφικής εικόνας.
Μετά από κάθε προληπτική ή επανορθωτική εργασία συντήρησης θα
συντάσσεται πιστοποιητικό διαγνωστικής ικανότητας του συστήματος
υπερηχοτομογραφίας.

γ. Ο συντηρητής έχει υποχρέωση για απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για εργασίες ελέγχου,
ρύθμισης, διάγνωσης και επισκευής βλαβών, συμπεριλαμβανομένων των
ανταλλακτικών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες εργασίες
προληπτικής συντήρησης και επανορθωτικής συντήρησης (ελέγχους, ρυθμίσεις, επισκευή)
για τα συστήματα του Πίνακα 1, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου,
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Οι δαπάνες μετάβασης, εργατικών, υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων υλικών
θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
2. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόζει στο σύνολο των δραστηριοτήτων της
σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 9001 ή ISO 13485
και να διαθέτει πιστοποίηση από κοινοποιημένο οργανισμό για την τήρηση συστήματος
αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004. Να κατατεθούν οι
σχετικές βεβαιώσεις- πιστοποιητικά.
3. Όλες οι εργασίες του συντηρητή θα εκτελούνται (κατά το δυνατόν) μέσα στο ωράριο
λειτουργίας της Μονάδας/Κέντρου Υγείας και πάντα σε συνεννόηση με τους Υπευθύνους
αυτών.
4. Για τις εργασίες ελέγχων και αποκατάστασης βλαβών ο ανάδοχος υποχρεούται να
επιλαμβάνεται με αποστολή ειδικευμένων τεχνικών του, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών
από την αναγγελία της βλάβης, η οποία θα γίνεται τηλεφωνικώς ή γραπτώς (μέσω email)
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από το τμήμα Βιοϊατρικής τεχνολογίας της 1ης ΥΠΕ, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και
επίσημων αργιών.
5. Η ανάδοχος εταιρεία μετά το πέρας κάθε εργασίας είναι υποχρεωμένη να παραδίδει
αντίγραφο του Δελτίου Εργασίας στο Κέντρο Υγείας και στον χειριστή του συστήματος
υπερηχοτομογραφίας, όπου θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και η
λειτουργική κατάσταση του συστήματος καθώς και πιστοποιητικό διαγνωστικής
ικανότητας του συστήματος υπερηχοτομογραφίας.
6. Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την τήρηση και ενημέρωση αρχείου/ημερολογίου
παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του κάθε μηχανήματος (service log book ή
WORKBOOK), στο οποίο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους καθώς και ο χρόνος
ακινητοποίησης των μηχανημάτων.
Το ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον τεχνικό της εταιρείας και τον Υπεύθυνο Χειριστή
του συστήματος υπερηχοτομογραφίας.
Το ημερολόγιο αυτό θα παραμένει στην Μονάδα Υγείας όπου ανήκει το μηχάνημα.
7. Κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη προκύψει από ελαττωματική συντήρηση ή
επισκευή του μηχανήματος στο υπ’ αυτόν προσωπικό, το προσωπικό της
Μονάδας/Κέντρου Υγείας ή τους ασθενείς, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή
ζημιά στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις της
Μονάδας/Κέντρου Υγείας από υπαιτιότητά του ή δόλο.
8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα εργαλεία, όργανα μετρήσεων και
ελέγχου για την εκτέλεση των εργασιών.
9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνικούς για τον
εξοπλισμό του Πίνακα 1. Να κατατεθούν οι σχετικές βεβαιώσεις.
10. Κάθε προσφέρων οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων του
Πίνακα 1. Οι προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν στην Οικονομική Προσφορά τους
εκτός της συνολικής τιμής, και ξεχωριστά την τιμή για παροχή υπηρεσιών και την τιμή
για ανταλλακτικά.
11. Πριν από την κατάθεση της προσφοράς είναι απαραίτητη η επί τόπου επίσκεψη για
πλήρη ενημέρωση επί των συνθηκών που θα αντιμετωπίσει ο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ,
το οποίο θα βεβαιώσει και εγγράφως προς την ΥΠΕ με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (με
ποινή αποκλεισμού).
12. Η 1η Δ.Υ.Πε. Αττικής έχει το δικαίωμα και με μονομερή απόφαση να αφαιρέσει από την
σύμβαση μεμονωμένα μηχανήματα (που περιλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση) λόγω
καταστροφής, αχρήστευσης ή αντικατάστασής τους.
Επίσης να διακόψει τον κύκλο των προληπτικών συντηρήσεων για τους ίδιους λόγους, με
ανάλογο επιμερισμό της πληρωμής των γενομένων συντηρήσεων.
13. Σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω μεγάλης χρονικής διάρκειας επισκευής κάποιου
μηχανήματος, η εταιρεία δύναται να το αντικαταστήσει με ομοειδή εξοπλισμό για όσο
χρονικό διάστημα απαιτείται.
14. (DOWN – TIME) ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- Με την παρούσα ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ εγγυάται την καλή και ασφαλή λειτουργία των
καλυπτόμενων συστημάτων υπερηχοτομογραφίας, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος
της.
- Συμφωνείται αμοιβαία ότι ο μέγιστος παραδεκτός χρόνος μη λειτουργίας κάθε
συστήματος (DOWN – TIME) ανέρχεται, αθροιστικά για το χρονικό διάστημα ισχύος της
παρούσας και για κάθε ένα από τα καλυπτόμενα από την παρούσα συστήματα στις 5
ημέρες ετησίως.
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Αν ο χρόνος μη λειτουργίας υπερβεί το σύνολο των σε κάθε περίπτωση προβλεπόμενων
μέγιστων επιτρεπτών ημερών μη λειτουργίας, τότε παρατείνεται αυτοδίκαια ο χρόνος ισχύος
της παρούσης σύμβασης κατά δέκα (10) ημέρες ανά ημέρα υπέρβασης για το συγκεκριμένο
συγκρότημα, χωρίς ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ να δύναται να απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή, επιπλέον
αυτής που συμφωνήθηκε με την παρούσα.
Η επιμέτρηση του χρόνου μη λειτουργίας (DOWN-TIME) γίνεται με βάση τις εγγραφές του
ωρολόγιου ημερολογίου / βιβλίου παρακολούθησης και είναι δυνατό να περιλαμβάνει και
υποδιαιρέσεις (κλάσματα) της εργάσιμης ημέρας. Ως ωράριο λειτουργίας των Κ.Υ που
διαθέτουν σύστημα υπερηχοτομογραφίας νοείται το οριζόμενο από τη Διοίκηση 1ης ΥΠΕ,
όπως αυτό αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα 1ης ΥΠΕ http://www.1dype.gov.gr/?page_id=15
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ» (Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ Αττικής)
1. Ο «Διαχειριστής» υποχρεούται να ειδοποιεί τον «Συντηρητή» για κάθε ανωμαλία που
παρατηρείται ακόμα και αν αυτή θεωρείται ακίνδυνη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο
«Διαχειριστής» αντιληφθεί οποιονδήποτε κίνδυνο, οφείλει να διακόψει αμέσως τη
λειτουργία και να ειδοποιήσει τον «Συντηρητή».
2. Ο «Συντηρητής» δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκληθούν λόγω ακατάλληλης
χρήσης, βανδαλισμού, παραβίασης της εγκατάστασης καθώς και παράλειψης
επισήμανσης πιθανής βλάβης από τον «Διαχειριστή» και οφείλει στις περιπτώσεις αυτές
να ενημερώσει με έγγραφη αναφορά την Υποδιεύθυνση Βιοϊατρικής 1ης ΥΠΕ.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Η παραλαβή των εργασιών και της καλής εκτέλεσης τους γίνεται από την αρμόδια
Επιτροπή του Κέντρου Υγείας η οποία συντάσσει και υπογράφει, για το σκοπό αυτό,
πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και υλικών, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της σύμβασης. Τα πρωτόκολλα κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία της Διοίκησης 1ης
Υ.ΠΕ. Αττικής ανά τέσσερεις (4) μήνες.
3. Η παραλαβή ή απόρριψη των εργασιών αποτελεί δικαίωμα της Επιτροπής.
4. Εάν η εργασία κριθεί απορριπτέα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να την επαναλάβει
άμεσα και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τη διάρκεια της αρχικής σύμβασης με τους ίδιους
όρους, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες από την παρούσα και το νόμο κυρώσεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν
Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν.
4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986, στην οποία αναλυτικά θα πρέπει
να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του
διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να
δηλώνεται ότι :
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•

Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν
4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή
τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
• Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική –
Ασφαλιστική Νομοθεσία).
• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης των οποίων
οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
• Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει
απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό
παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.
• Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα
του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της
δόλιας χρεοκοπίας.
• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον
επιλεγούν.
• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν από
τον μειοδότη, από την Διοίκηση 1η Υ.ΠΕ Αττικής σύμφωνα με την περί προμηθειών
νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
➢ Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.
➢ Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α. Προσφορές που
ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.
➢ Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση
νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει
την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του
παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν
το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία
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καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής
της προσφοράς (με ποινή απόρριψης).
Α. Η προσφορά να σταλεί έως 03/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σε κλειστό
φάκελο στο πρωτόκολλο της 1ης Υ.Πε. Αττικής (Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι Τ.Κ 11521)
αναγράφοντας:
1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Την περιγραφή των αιτούμενων ειδών,
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό
πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης,
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
5. Τα στοιχεία του αποστολέα,
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την
ίδια ημέρα και ώρα της καταληκτικής των προσφορών.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 εξήντα ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Ως χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται το ένα (1) έτος.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο
ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης είναι τα κάτωθι:
Α). (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά :
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
Β). Όσον αφορά την παράγραφο 1 του Α: 73, Την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης
εκ μέρους του Οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου,
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 4605 από την οποία προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
Όταν αποδεικνύεται , με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του 4412
(έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλον
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για ένα από τα
ακόλουθα εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
β) ενεργητική δωροδοκία
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
Γ). Όσον αφορά την παρ. 2 του Α: 73,
Ι) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό
ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
ΙΙ) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο
και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.
Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 12.6 της παρούσας, υποβάλλονται και για τον
υπεργολάβο.

11

ΑΔΑ: 6ΣΠΧ469Η26-ΠΛ6
Τα παραπάνω αποδεικτικά της παρ. Β να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσής
της άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Συγκεκριμένα:
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο
λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ,
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Δ). Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν
τόσο
την
κύρια
όσο
και
την
επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό
που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του
άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο
οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός
φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
Ε). Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το
ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
12

ΑΔΑ: 6ΣΠΧ469Η26-ΠΛ6
καταστατικού. Δηλαδή, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε ή/και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

1.

2.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως
προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 –
105 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το
δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας
αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς
προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της παρ. 4 στον
ανάδοχο.
Οι συμβάσεις που ανατίθενται, σύμφωνα με την παρ. 4 και την περ. α’ της παρ. 5 του
άρθρου 39 και βασίζονται σε συμφωνία - πλαίσιο στη διαδικασία ανάθεσης της οποίας οι
προσφορές υποβλήθηκαν με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων του άρθρου 35, και η
εκτέλεσή της γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων του άρθρου 35, οι συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο Δυναμικού Συστήματος Αγορών σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 35, καθώς και οι συμβάσεις του άρθρου 118Α, θεωρούνται συναφθείσες με την
κοινοποίηση εντολής αγοράς, που ισοδυναμεί με απόφαση ανάθεσης, από την αναθέτουσα
αρχή στον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτήν η εντολή αγοράς επέχει θέση εγγράφου
συμφωνητικού με την έννοια του άρθρου 130 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της παρ. 4 εντός χρονικού
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με
την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών
λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του
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συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει
αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.».
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου με έκδοση
του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ.
200 του Ν. 4412/2016.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και
αποδίνονται αρμοδίως.
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
o

Υπέρ Δημοσίου, παρακράτηση ποσοστού 0,02% επί της αξίας των τιμολογίων των
συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.
και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016.
o Ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρ. ΔΥα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α σε εφαρμογή
του Α:3 του Ν. 3580/2007.
o
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ,
σύμφωνα με το άρθρο 44 του 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α') που
αντικαθιστά το άρθρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων. Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και
ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό
αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά
τις κείμενες διατάξεις
o
Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,08% Εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, από αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή αγορών ανεξαρτήτως της πηγής
χρηματοδότησής τους. Καταλαμβάνει όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, που
έχουν συναφθεί μετά την 22.03.2017 (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147Α Άρθρο 350, Κ.Υ.Α.
1191/2017 - ΦΕΚ969Β). Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό
αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις
κείμενες διατάξεις.
παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, ή
o
4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υλικών (άρθρο 64 4172/2013).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.
Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην καθαρή (πλην ΦΠΑ) αξία του τιμολογίου και σε αυτές
(εκτός του φόρου) επιβάλλεται το νόμιμο χαρτόσημο.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 &
205Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν
4412/2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
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