ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΧΑΪΔΑΡΙ 27/5/2013

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Γ. Δουβίκα
ΤΗΛ. 213/2046171-170

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ : 6583/711249
ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (66.015,00)
ΕΥΡΩ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Για την ανάδειξη αναδόχου συμβάσεων SLA’s ετήσιας υποστήριξης του
Πληροφοριακού

Συστήματος

του

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .

1

Νοσοκομείου

(ΠΣΝ)

με

κριτήριο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία: 1/7/2013
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα: 09.00π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ετήσια υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος του
Νοσοκομείου (ΠΣΝ)

Κ.Α.Ε.

0439

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

72260000-5

ΚΩΔΙΚΟΣ GMDN

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
(66.015,00) ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Α
Ετήσια

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

31/5/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

31/5/2013

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του Δημοσίου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.
Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 386/Β/25-589).
Την με αριθ. πρωτ. 3567/09-05-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1585 Β/10-05-2012 ) έγκρισης Π.Π.Υ.Υ.
έτους 2012,των Μονάδων Υγείας.
Την με αριθ. πρωτ. 5805/08-08-2012 (ΦΕΚ 2309 Β/08-08-2012) απόφαση του
Υφυπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης περί έγκρισης φορέα για τη διενέργεια
διαγωνισμών του ΠΠΥΥ των Υ.Π. και των φορέων υγείας έτους 2012.
Την με αριθ. πρωτ. 6881/03-10-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν.
Αλληλεγγύης περί οδηγιών εκτέλεσης και εφαρμογής του προγράμματος προμηθειών
και υπηρεσιών υγείας έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013.
ο

Την με αριθ.28/19-02-2013(θέμα 12 ) απόφαση της ΕΠΥ.
ης

Το με αριθ. πρωτ. 10475/18-4-2013 έγγραφο της 2 Διοίκησης Υγειον. Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου σχετικά με τον ορισμό του Νοσοκομείου μας ως φορέα
υλοποίησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Το με αρ.πρωτ.4407/8-4-2013 έγγραφο του Ψ.Ν.Α. <<Δρομοκαϊτειο>>.
Απόφαση Δ.Σ. 2160/18-4-2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ετήσιας υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου (ΠΣΝ) με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Α΄ της
παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης της στον ημερήσιο οικονομικό τύπο.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ψ.Ν.Α.
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΤΜ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΕΡΑ
ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 12461

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28/6/2013
ΩΡΑ: 13:00μ.μ.

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ψ.Ν.Α.
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
ΓΡ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΙΕΡΑ
ΟΔΟΣ
343
ΧΑΪΔΑΡΙ 12461

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1/7/2013
ΩΡΑ: 09:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη
συνέχεια της παρούσας.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
ΜΕΡΟΣ Α' : «ΓΕΝΙΚΟΙ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» Ι – ΙΙ
Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ετήσιας υποστήριξης του Πληροφοριακού
Συστήματος του Νοσοκομείου (ΠΣΝ), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της
διακήρυξης (ΜΕΡΟΣ Α΄). Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Α της
διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για κάθε υποσύστημα ξεχωριστά. Το είδος υπηρεσιών
(υποσύστημα) που εμπεριέχει η προσφορά, θα πρέπει ν’ αναγράφεται στο εξωτερικό του φακέλου
της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ
2.
ΟΡΙΣΜΟΙ
Αναθέτουσα Αρχή
Το Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαϊτειο» που εδρεύει στην οδό ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ. 12461 και το
οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.
......... Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Γραφείο Προμηθειών

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
Εμμανουήλ & Οικονομάκης Γεωργία Δουβίκα, που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες
(τηλέφωνο επικοινωνίας 213.2046101-102
Fax: 213.2046261,όλες τις εργάσιμες ημέρες 09:0013:00).
.......... Διακήρυξη
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υποδείγματα 1 και 2 – Σχέδια Εγγυητικών Επιστολών, και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Σχέδιο σύμβασης
Προμήθεια
Η ανάδειξη ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ετήσιας υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος
Νοσοκομείου (ΠΣΝ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Α της παρούσης.

του

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και
υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.
Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
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Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον
Ανάδοχο.
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης
είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η
σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των
διαγωνιζομένων / Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική
γλώσσα.
Συμβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη
που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β.
την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του
Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της
προκηρυσσόμενης υπηρεσίας.
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η υπηρεσία.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας (με
τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης
της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, προϋπολογισμού
δαπάνης 66.015,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 23%, για την ανάδειξη ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ετήσιας υποστήριξης
του Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου (ΠΣΝ), με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Α΄

Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε υποσύστημα ξεχωριστά.
Αναλυτικά, το αντικείμενο της υπηρεσίας περιγράφεται στο Μέρος Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ »
της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Οι δαπάνες της Υπηρεσίας θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0439
Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων Ευρώ και δέκα πέντε
ευρώ (66.015,00€) πλέον ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι το: Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 12461
Τηλέφωνο: 213.2046101-102
Φαξ : 213.2046261.
E-mail douvikag@0323.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες : Εμμανουήλ Οικονομάκης – Γεωργία Δουβίκα

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.

6

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ
178/Α/ 8-9-97) αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού δημοσιεύθηκε :
1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις
31/5/2013
2. Στον ελληνικό τύπο στις 31/5/2013.
3.

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.dromokaiteio.gr) .

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από το Γραφείο
Προμηθειών οδός ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ καθημερινά, 10:00-13:00
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν
είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να
ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας
του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της
Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.dromokaiteio.gr).
Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και
κατ' επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα
στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail
account.oA) την Αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν
διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο
τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται
από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να
έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις
εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 28/6/2013 και ώρα 13:00μ.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχή επί της οδού ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343
η
ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΚ 124 61 την 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 και ώρα 09:00π.μ..
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A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισμοί, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό.
ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο
των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο
Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:
Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, της προσφερόμενης υπηρεσίας ξεχωριστά
(υποσύστημα).Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δύνανται να εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα του
εξωτερικού. αναγνωρισμένο από την Τράπεζα Ελλάδος, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται
υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και το σχετικό
για την αναγνώριση έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.

2.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνήσιου υπογραφής.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75),
πρέπει:
4.1.
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1. 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα
ακόλουθα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/E0K του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α'173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α'305).
για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3.

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
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1.
Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. Α' της παρ.2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή
2.
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007
καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού,
2.
ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

1.

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν
τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το
στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20
του Π.Δ.118/2007.
4.2

4.3
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Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου
είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 6, παρ 2 του ΠΔ 118/07
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή
σύμφωνα με τον ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ 6 του ΠΔ 118/07:
α) Έλληνες πολίτες
Απόσπασμα ποινικού μητρώου 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. 1 του άρθρου 43
του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 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.
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 εγκατάστασής 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.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφής
τους σ’ αυτό και το επάγγελμά 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 εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ 2 του παρόντος άρθρου.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις της περ. (2) του εδαφ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 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 της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από τη κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 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 ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
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 διευθύνοντα 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
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ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας διακήρυξης.
4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ γ. της παρούσας διακήρυξης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από
το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
5. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε)
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
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
Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α. της παρούσας διακήρυξης.
2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α. της παρούσας διακήρυξης, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. β,
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του
εδ. γ της παρούσας διακήρυξης.
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ένωση.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ. 2, ΠΔ 118/2007) από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν.
2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
αναφέρονται στη συνέχεια, στις παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου.
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή η
οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική
πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:
α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα αρχή
μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Εφόσον ο
φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού
Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου
Τα στοιχεία του αποστολέα

11

ΣΤΑΔΙΟ

ΤΗΣ

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του
φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε
υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας,
θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.
ΑΡΘΡΟ 16. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του αναδόχου που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη
χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.

A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 17. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, (Τμ. Πρωτοκόλλου) μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού,28/06/2013 και ώρα 13.00μ.μ.
β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την
Αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4
Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε
τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη
γραμματεία».
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που
είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία
Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
ΑΡΘΡΟ 18. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 13,
παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται
να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι 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.
ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν
τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

12

ΑΡΘΡΟ 20. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές για την υλοποίηση μέρους του διακηρυγμένου με την παρούσα υπηρεσία, δεν γίνονται
δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 21. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
i. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο
αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει
να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" να μονογράφεται από τον υποψήφιο
Προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
ii. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα της
υπηρεσίας για την οποία υποβάλλεται προσφορά.
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Τα στοιχεία του αποστολέα
iii. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα τα εξής:
1.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και η εγγύηση
συμμετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
2.
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική
μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά
φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν
μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή.
3.
TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται
στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
4.
Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
iv. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του
Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική
γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη
μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν
και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί
να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
v. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά
περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
vi. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των
προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.
vii. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να
είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων
επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός
παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει
γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
viii. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ix. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές
ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις
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που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.
x. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 22. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο
13 της παρούσης.
2.ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει:
1. τις απαραίτητες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά για τα προσφερόμενα είδη , με την
ίδια σειρά και αρίθμηση:
2. Τα Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά τους

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει τα ζητούμενα στοιχεία όπως
αυτά αναφέρονται στο Μέρος Α της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι
φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν
αποσφραγίζονται.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού &
Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν
ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία
ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από
αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών μετά το πέρας αξιολόγησης βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα
Αρχή..
(β) Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης - βαθμολόγησης των τεχνικών
προσφορών, δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
(γ) Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης
των προσφορών από την αρμόδια Αναθέτουσα αρχή, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.
(δ) Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των
προσφορών συντάσσει πρακτικό το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο αξιολογεί
τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και υπολογίζει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος .
2.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το
άρθρο 19 του ΠΔ118/2007 διαδικασία.
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Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή,
ως εκπρόθεσμες.
Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος
της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών
και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).
Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και
αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών
Προσφορών
τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την
Επιτροπή και φυλάσσεται.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης καταγράφει τους προσφέροντες ανά τμήμα του
έργου σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να
πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από
την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο
της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 24. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η πλέον ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το σύνολο της υπηρεσίας, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο Μέρος Α. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ.
118/2007.

1.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης ελέγχει την
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία Διενέργειας η
οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η
απόφαση της.

2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για
όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.
Αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους
λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή αποτελεί
στοιχείο που συνεκτιμάται.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία
Διενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα
γνωστοποιηθεί, με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ ή
τηλεγράφημα ή
τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και
βαθμολογήθηκαν τεχνικά.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να
έχουν αποσφραγισθεί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των
οποίων οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν.
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει
τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΑ

ΤΟ

ΣΤΑΔΙΟ

ΤΗΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

-

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών [είκοσι (20) κατά μέγιστο σύμφωνα με τον άρθρο 6
παρ. 2(α) του ΠΔ 118] από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση
παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης. Ο φάκελος
υποβάλλεται επίσης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσης
διακήρυξης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόμενη έγγραφη
ειδοποίηση, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο.
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

του

φακέλου

των

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που
υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται σχετικά και με
μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Ανάδοχος η απόφαση της για την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Όταν ο Ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
Άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης ( παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007), ή (εφόσον ορίζεται
α
στη διακήρυξη) στο άρθρο 8 του ιδίου Π.Δ/τος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η
κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. 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
ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω
καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της
α
παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς
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τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 του άρθρου 6 και,
εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ως άνω Π.Δ. καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει
υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια
α
των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/2007.
Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά αναδόχου που
πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή
τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο
αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα
ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη
διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην
προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο,
ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο,
ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η
διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό
μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.Δ. 60/2007).
ΑΡΘΡΟ 25. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παραγράφου Άρθρου 14 του Μέρους Α της
παρούσας.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών των παραγράφων Άρθρου 13.
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό (παράγραφος Άρθρου 14 του Μέρους Α της
παρούσας).
4. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
5. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης
8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα
από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την
ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει
συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 27. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη
ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της Διακήρυξης
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί
δημοσίων συμβάσεων.

A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 28. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την
αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.
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Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007. Τυχόν
υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία
δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών
καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την
Κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών
πλην κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα
συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της
Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται
στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση
του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της
εγγυητικής συμμετοχής.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών
από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή
της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 παραστατικά και Εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων
αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η
Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των
εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Προμηθευτή, το κόστος αυτό θα
βαρύνει τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 29. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου σε αυτόν και της διενέργειάς του,
έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης,
επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών,
τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των
άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.
Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως εξής:
(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και
της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό
όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή)
εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια
του διαγωνισμού.
(β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή
οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου
του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος
έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το
αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται μετά από
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γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής αναδόχου στο διαγωνισμό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.
(γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η
ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο
(Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος έλαβε γνώση
της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον Ανάδοχο κατά του
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το
αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν
γίνονται δεκτές.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου
με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό ανάθεση
υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό
αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (''παράβολα από κάθε αιτία''). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος
των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του
Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/ 2005).
Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του
Φορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής
απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με
φροντίδα τους.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής
αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν
λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 30. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το
νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ της
παρούσας.
Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(118/07).
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης της υπηρεσίας που προσφέρει, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά,
γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο
ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που
αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την
διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους
λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία Ανακοίνωσης της
Κατακύρωσης προς τον Ανάδοχο.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του
συνολικού συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική)
παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η
εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας
που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι
επιστροφής της στην Τράπεζα.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει
εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο παρόν τεύχος, 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 του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος
διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε
βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει
εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.
ΑΡΘΡΟ 31. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται στους τόπους που ορίζονται από την σύμβαση
Η πιστοποίηση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης που
θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα..
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις να παραταθεί ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν
είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής , να παρατείνεται μέχρι το / αυτού.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή
,εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια, ο Ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των
άρθρων 35 και 36 της παρούσας διακήρυξης.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
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ΑΡΘΡΟ 32. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Σε περίπτωση που η υπηρεσία παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά
περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το % του
μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης,
ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .
β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από % μέχρι το / του μέγιστου
προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3%
επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα
ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του
μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας

των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου.

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του Προμηθευτή ή σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της
ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 33. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1.
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση
μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
2.

Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε την υπηρεσία μέσα στο
συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 30 της παρούσας.

3.

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η υπηρεσία δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με
ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με την απόφαση κήρυξης Αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης των υπηρεσιών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση υπηρεσιών
γίνεται δεκτή.
5.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής , ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
κατά περίπτωση.
β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου στον επόμενο προσφέροντα που είχε
λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός
αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά
τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού
γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της
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καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με
το 10%της αξίας του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να
παραδώσει το έργο μέχρι την μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του
δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα της παρ. 2 του
άρθρου 35 της παρούσας. δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος
του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 34. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 3% πλέον 2% χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. 20% επί του χαρτοσήμου.
Υπέρ της Ψυχικής Υγείας κράτηση 2% σύμφωνα με το άρθ. 3 του Ν. 3580/07.

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.
Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.
ΑΡΘΡΟ 35. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές,
αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη και στη σύμβαση που θα
υπογραφεί.
ΑΡΘΡΟ 36. ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση
το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο
κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε
τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη
Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
Δ. Την τιμή
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής
ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογής
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
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Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 37. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ'
εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης,
σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 38. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της
υπηρεσίας από τον Ανάδοχο, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
ΑΡΘΡΟ 39. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της
υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε
σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και
την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη υπηρεσία χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
ΑΡΘΡΟ 40. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά
με την εκτέλεση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται
και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου,
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη
των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη
Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ.
κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή,
όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση,
τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια
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περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής
και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.
Η πληρωμή των εργαζομένων θα πραγματοποιείται μέσω Τραπέζης, η επιλογή της οποίας θα είναι
αποκλειστικό δικαίωμα του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 41. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν
θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής
δραστηριότητας και ελέγχου του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η
αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 42. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην
οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση
παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία
αποδεκτά στη σύμβαση.
Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ.
118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή
παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε
περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της
σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα
από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον
προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την
οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07.
ΑΡΘΡΟ 43. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί
σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία,
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα
οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
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ΠΡΩΙΟΣ

ΜΕΡΟΣ ¨Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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1. Περίληψη
Μετά από την έγκριση του ΠΠΥ-2012 και την εξουσιοδότηση της ΔΥΠΕ για την υλοποίηση από το
Νοσοκομείο μας των σχετικών διαγωνισμών, και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα ανυπέρβλητα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες καθημερινά, προτείνεται στο Δ.Σ η διενέργεια
κλειστού τακτικού διαγωνισμού προϋπολογισμού ποσού 66.014,69 χωρίς το ΦΠΑ, για τη ανάδειξη
αναδόχων ετήσιας υποστήριξης των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος του
Νοσοκομείου.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΥΣΤΥΜΑ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ - ΙΑΤΡΙΚΟ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ (ΔΑ-ΙΥ)

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

18017,51

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

36064,13

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΕΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ (ΔΟ-ΒΙ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΣΕ)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ

3917,55

7040,00

975,50
66014,69

Το κόστος κατανέμεται, ανά υποσύστημα, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα και είναι
μειωμένο κατά ποσοστό 32% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του μειωμένου ποσού που
έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας, τόσο στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών όσο και στον
προϋπολογισμό έτους 2013. Το κόστος αυτό αναλύεται : α) στο κόστος υπηρεσιών εξασφάλισης της
καλής λειτουργίας των Υποσυστημάτων και β) το κόστος υποστήριξης, που αφορά την αγορά
συγκεκριμένης ποσότητας ημερών εργασίας.
Ο διαγωνισμός θα είναι ενιαίος και θα κληθούν να συμμετάσχουν εταιρείες που πληρούν τις
προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν το νομικό δικαίωμα και την τεχνική ικανότητα παροχής υπηρεσιών
συντήρησης και υποστήριξης των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος.
2. Η ανάγκη για συντήρηση και υποστήριξη του ΠΣΝ.
Η ανάγκη συντήρησης – υποστήριξης του ΠΣΝ από τρίτους πηγάζει από :
Την πολυπλοκότητά του και, λόγω αυτής, την απαιτούμενη τεχνογνωσία και
συνεργασία πολλών και διαφορετικών εξειδικευμένων
επαγγελματιών
Πληροφορικής.
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Τη δημιουργία ανυπέρβλητων προβλημάτων που δημιουργούνται στην καθημερινή
ροή εργασιών του Νοσοκομείου από τη μη υποστήριξη, με κυριότερα τα αντίστοιχα
στο λογιστήριο του Νοσοκομείου (μητρώο δεσμεύσεων, παρακολούθηση
ληξιπρόθεσμων οφειλών, έκδοση ενταλμάτων, παρακολούθηση εσόδων και εξόδων)
με σοβαρό πρόβλημα στην οικονομική λειτουργία του Νοσοκομείου, στο Φαρμακείο
(επανακαταχώρηση συνταγολογίων και καθυστερήσεις στη χορήγηση φαρμάκων) και
στο λογιστήριο ασθενών (αδυναμία άμεσης έκδοσης καταστάσεων νοσηλίων και
τιμολογίων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και αντικατάσταση από πολύ χρονοβόρα,
σχεδόν χειρογραφική, διαδικασία με άμεση επίπτωση στην καταγραφή των
απαιτήσεων του Νοσοκομείου από τρίτους).
Την αποφυγή της απαξίωσης του ΟΠΣΥ, λόγω της εγκατάλειψής του, και του υψηλού
κινδύνου ολικής κατάρρευσής του από βλάβη σε κεντρικό δομικό στοιχείο.
Την ανάγκη διορθώσεων, επεκτάσεων, βελτιώσεων, αφού το ΠΣΝ πρέπει να
ενσωματώνει τις αλλαγές του νομικού πλαισίου.
Την έλλειψη της απαραίτητης στελέχωσης του Τμήματος Πληροφορικής του
Νοσοκομείου μας από τις απαραίτητες ειδικότητες μηχανικών πληροφορικής.
Τα πνευματικά δικαιώματα του αρχικού πυρήνα των εφαρμογών που
εγκαταστάθηκαν με βάση την αρχική σύμβαση και τα οποία εμποδίζουν επεμβάσεις
για αποσφαλματώσεις, τροποποιήσεις ή και επεκτάσεις του αρχικού κώδικα των
εφαρμογών.

3. Το περιεχόμενο των συμβάσεων συντήρησης - υποστήριξης
Στο φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων συντήρησης – υποστήριξης θα πρέπει να
περιλαμβάνονται :
Η συντήρηση του εξοπλισμού, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά, των :
o Εξυπηρετητών που είναι εγκατεστημένοι στο Κέντρο Δεδομένων του Νοσοκομείου.
o Του παθητικού και ενεργητικού εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων του
Νοσοκομείου.
Η αποκατάσταση προβλημάτων στο λογισμικό συστήματος των κεντρικών εξυπηρετητών του
Νοσοκομείου.
Η διόρθωση λαθών, τροποποίηση, ενημέρωση του κώδικα του λογισμικού των εφαρμογών
και η επανεγκατάσταση των διορθωμένων εκδόσεων λογισμικού (versions).
Η επέκταση του λογισμικού για την κάλυψη νέας λειτουργικότητας που δεν είχε προβλεφθεί
αρχικά ή που οφείλεται στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.
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Η μεταβολή στην παραμετροποίηση των υποσυστημάτων στο τοπικό επίπεδο του φορέα
μας.
Η τροποποίηση ή δημιουργία νέων εκτυπωτικών εντύπων ή αναφορών.
Η αξιοποίηση αδειών χρήσης (ή υποσυστημάτων των εφαρμογών) που
παραληφθεί παραμένουν αναξιοποίητες.

ενώ έχουν

Η παροχή υποστήριξης (help desk) προς τους χρήστες, για την επίλυση καθημερινών
προβλημάτων με :
o Συμβουλές, καθοδήγηση στη χρήση του λογισμικού.
o Αλλαγές στις βάσεις δεδομένων για διόρθωση λαθών.
o Φυσική παρουσία στο Νοσοκομείο για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων.
Η παροχή εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες, κυρίως νέους χρήστες, για την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων του προγράμματος.
Στις Συνημμένες προδιαγραφές του διαγωνισμού, παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με το
περιεχόμενο των συμβάσεων ανά υποσύστημα.

4. Επίλογος
Λόγω των προβλημάτων του ΠΣΝ, τα οποία έχουν σοβαρό αντίκτυπο προς εργασίες όλων των
Υπηρεσιών, αλλά κυρίως, στην οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου – έσοδα, έξοδα, υλοποίηση
προϋπολογισμού, αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τρίτους (ΙΚΑ , εφορία, Υπουργείο
Υγείας κλπ) – παρακαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει και το τμήμα Προμηθειών να
υλοποιήσει άμεσα τη διαγωνιστική διαδικασία.

Για το Τμήμα Πληροφορικής

Χριστοδούλου Γιάννα

28

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές Διαγωνισμού για την ετήσια παροχή υπηρεσιών SLA’s του ΠΣΝ
1. Φυσικό αντικείμενο των ζητούμενων Υπηρεσιών
Τα SLA’s που ζητούνται αφορούν στην εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων του
Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου (ΠΣΝ) και υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης
που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5. Η δομή του ΠΣΝ περιγράφεται στη συνέχεια,
ενώ τα συστατικά στοιχεία κάθε υποσυστήματος, παρατίθενται στο παράρτημα Α .

2. Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ένα ή περισσότερα υποσυστήματα του ΠΣΝ, έχουν
εταιρείες ή κατασκευάστριες εταιρείες ή εταιρείες που αποδεδειγμένα και με απαράβατο όρο,
έχουν αναλάβει την υποστήριξη των αντίστοιχων υποσυστημάτων σε παρόμοιο από τεχνολογικής
άποψης περιβάλλον, σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο για δύο τουλάχιστον έτη, ή διαθέτουν έγγραφη
διαβεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας, ότι τους παρέχεται η άδεια και διαθέτουν την
απαραίτητη τεχνογνωσία για να αναλαμβάνουν παρόμοιες υπηρεσίες. Ειδικά για την υποστήριξησυντήρηση του εξοπλισμού, απαιτείται έγγραφη πρόσφατη εξουσιοδότηση (που έχει ληφθεί εντός
των τελευταίων δύο μηνών) της κατασκευάστριας εταιρείας, στην οποία να αναφέρεται ότι
διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση για να εκτελεί εργασίες συντήρησης- επισκευής επί του
εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

3. Ανάλυση κόστους ανά Υποσύστημα και τρόπος πληρωμής.
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΟ -ΒΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΑ - ΙΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΣΕ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΟΣΟ
7040,00

ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΣΟ
0,0

4814,13
125,0
2767,51
61,0
292,55
14,5

7040,00
36064,13
18017,51
3917,55

475,5
2

975,50
66014,69

Στον παραπάνω πίνακα, ως ημέρα εργασίας(ΗΕ) θεωρείται η συνεχής εξάωρη απασχόληση στο
χώρο του Νοσοκομείου από εξειδικευμένο τεχνικό της αναδόχου εταιρείας ή η συνολική επτάωρη
απασχόληση από τεχνικό ή τεχνικούς στο χώρο της αναδόχου εταιρείας, κατά την εξ αποστάσεως
υποστήριξη. Το κόστος ανά ΗΕ προϋπολογίζεται στα 250€. Τα αιτήματα για υποστήριξη θα τίθενται
από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Νοσοκομείου ή από το Τμήμα Πληροφορικής του
Νοσοκομείου. Θα συμφωνείται το κόστος υποστήριξης μεταξύ αναδόχου εταιρείας και
Νοσοκομείου σε μονάδες ή κλάσματα της μίας ημέρας εργασίας (ΗΕ). Στο τέλος κάθε τριμήνου η
αρμόδια Επιτροπή θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση α) των υπηρεσιών εξασφάλισης καλής
λειτουργίας και θα εγκρίνει την πληρωμή του ¼ του αντίστοιχου ποσού και β) των υλοποιημένων
αιτημάτων και θα εγκρίνει την πληρωμή των αντίστοιχων ΗΕ.
Στην οικονομική προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναγράφει το ποσόν που
προσφέρει για τις υπηρεσίες εξασφάλισης καλής λειτουργίας και το κόστος ανά προσφερόμενη
ΗΕ όπου αυτό αναφέρεται.
Το Νοσοκομείο δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ΗΕ, όπως αυτές αναφέρονται πιο
πάνω, εντός του έτους. Το τελευταίο δίμηνο, πριν τη λήξη της σύμβασης, θα εκτιμηθεί ο αριθμός
των ΗΕ που μένουν αδιάθετες ανά Υποσύστημα και θα απορροφηθούν, σε συνεννόηση με τον
Ανάδοχο, για τη βελτίωση ή την επέκταση της λειτουργίας του αντίστοιχου Υποσυστήματος.

4. Το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου
Το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου είναι μέρος ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) που διασυνδέει μεταξύ τους την Κεντρική Υπηρεσία της 2 η ΥΠΕ, πολλά
και διαφορετικής μορφής νοσοκομεία, κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία. Συνδυάζει
διαφορετικές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ η δομή του είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκη, αφού αντανακλά την πολυπλοκότητα των οργανισμών και των λειτουργιών τους, τις
οποίες καλείται να υποστηρίξει πληροφοριακά (Σχήμα 1).
Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός ΤΠΕ, στον οποίο στηρίζεται το ΠΣΝ, αποτελείται από προϊόντα της
εταιρείας SIEMENS και συγκεκριμένα :
Από τον κοινό εξοπλισμό, τους κεντρικούς εξυπηρετητές (servers) και τα μέσα αποθήκευσης
(Clusters) που έχουν εγκατασταθεί στα δύο Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων (ένα στο
Θριάσιο Νοσοκομείο και ένα στη 2η ΥΠΕ).
Από τους τοπικούς εξυπηρετητές (servers) και τα μέσα αποθήκευσης που έχουν
εγκατασταθεί στα Κέντρα Δεδομένων των Νοσοκομείων και λοιπών φορέων.
Από τα Δίκτυα Δεδομένων των Νοσοκομείων και τους σταθμούς εργασίας.
Από το εικονικό δίκτυο, το οποίο συνενώνει τα Περιφερειακά Κέντρα με τα Κέντρα
Δεδομένων των Νοσοκομείων και λοιπών φορέων, το οποίο υλοποιείται μέσω του δικτύου
ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
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Οι εφαρμογές Πληροφορικής που λειτουργούν, διακρίνονται :
Στο Διοικητικοοικονομικό Υποσύστημα (ΔΟ), που υποστηρίζει τις οικονομικές
δραστηριότητες και τη διαχείριση του προσωπικού των εμπλεκομένων φορέων και
στηρίζεται στην πλατφόρμα διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων (ERP) SAP/R3 με
υλοποιήσεις πρόσθετων modules από την εταιρεία Real Consulting .
Στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών & Ιατρικό Υποσύστημα που υποστηρίζει τη διακίνηση
των ασθενών και την ιατρονοσηλευτική πληροφόρηση, που υλοποιείται από το Hospital
Information System του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας.
Στο Εργαστηριακό Υποσύστημα που διαχειρίζεται τις πληροφορίες τις σχετικές με τις
εργαστηριακές εξετάσεις και τα αποτελέσματά τους και υλοποιείται από την εφαρμογή
MediLab LIMS της εταιρείας C.C.S.
Στο σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ), που συνδυάζει τις πληροφορίες από τα
υπόλοιπα υποσυστήματα για την υποστήριξη της Διοίκησης των φορέων. Στηρίζεται στην
πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) SAP/R3.
Επιπλέον στο Νοσοκομείο μας είναι εγκατεστημένη εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
σε εξυπηρετητή του Κέντρου Δεδομένων του Νοσοκομείου και αποτελεί ανεξάρτητη
εφαρμογή με την εμπορική ονομασία ARXEION-XML της εταιρείας HYPESYSTEMS.
Το λογισμικό που υποστηρίζει τις εφαρμογές αυτές αποτελείται από μια σύνθετη παλέτα
λογισμικών διαφόρων κατασκευαστών, όπως :
Λειτουργικά Συστήματα σε όλους τους εξυπηρετητές, προγράμματα προστασίας από
κακόβουλο λογισμικό κλπ.
Βάσεις Δεδομένων στα Περιφερειακά Κέντρα και στα Κέντρα Δεδομένων των φορέων.
Συστήματα Λήψης Αντιγράφων ασφαλείας, εγκατεστημένα στα Περιφερειακά Κέντρα και
στα Κέντρα Δεδομένων των φορέων.
Σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων HL7 για την επικοινωνία των εφαρμογών στα
Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων.
Η πλατφόρμα SAP εγκατεστημένη στα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων που υποστηρίζει τα
διοικητικοοικονομικά υποσυστήματα των φορέων.
Η εφαρμογή ταυτοποίησης των ασθενών εγκατεστημένη στα Περιφερειακά Κέντρα
Δεδομένων (μέρος του ιατρονοσηλευτικού υποσυστήματος).
Η ιατρονοσηλευτική πλατφόρμα, που στηρίζεται στο αντίστοιχο προϊόν του ΙΤΕ (Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Έρευνας), εγκατεστημένη σε εξυπηρετητή του Κέντρου Δεδομένων του κάθε
φορέα που το χρησιμοποιεί.
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Το λογισμικό του εργαστηριακού υποσυστήματος, που στηρίζεται στο αντίστοιχο προϊόν της
εταιρείας CCS, εγκατεστημένο σε εξυπηρετητή του Κέντρου Δεδομένων του κάθε φορέα που
το χρησιμοποιεί.
ης

Σχήμα 1. Σχηματική Παράσταση του ΟΠΣΥ 2 ΥΠΕ
Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) x 17

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΜΟ ΓΩΝ

•Γεν ική Λογιστική
•Προϋπολογισμός-Απολο γισμός
•Αν αλυτική Λογιστική
•Κοστολόγηση
•Εισπρακτέοι Λογαριασμοί
•Πληρωτέοι Λογαριασμοί
•Διαχείριση Προσωπικού-Μισθοδοσία
•Διαχείριση Παγίων
•Πρωτόκολλο
•Διαχείριση Αποθηκών
•Προμήθειες και Διαχείριση Συμβάσεων
•Διαχείριση Διαθεσίμων

•Εξωτερικά Ιατρεία
•Ιατρικά Πρωτόκολλα
•Ιατρικά Πορίσματα
•Ιατρικό Ιστορικό
•Ιατρικές Πράξεις
•Επείγον τα Περιστατικά
•Νοσηλευτική Υπηρεσία
•Διαγν ώσεις

ΠΚΔ

Νοσοκομείο (Ν) x 8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ**

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ
ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗ Σ ΑΣΘΕΝΩΝ
•Διαχείριση Ραν τεβού Εξωτερικών–
Απογευματιν ών Ιατρείων, Μον άδων ΠΦΥ

ΠΚΔ

Κεντρική Υπηρεσία Πε
Πε.Σ.Υ.Π.
.Σ.Υ.Π. x 1

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ
BUSINESS INTELLIGENCE

ΠΚΔ
ΠΚΔ
ΠΚΔ
ΠΚΔ

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ
ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗ Σ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΜΟ ΓΩΝ
•Εξωτερικά Ιατρεία
•Ιατρικά Πρωτόκολλα
•Ιατρικά Πορίσματα
•Ιατρικό Ιστορικό
•Ιατρικές Πράξεις
•Επείγον τα Περιστατικά
•Νοσηλευτική Υπηρεσία
•Διαγν ώσεις

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙ ΑΚ Ο Υ
ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟ Σ ΕΡ ΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ*

ΠΚΔ
ΠΚΔ

•Γεν ική Λογιστική
•Προϋπολογισμός-Απολο γισμός
•Αν αλυτική Λογιστική
•Κοστολόγηση
•Εισπρακτέοι Λογαριασμοί
•Πληρωτέοι Λογαριασμοί
•Διαχείριση Προσωπικού-Μισθοδοσία
•Διαχείριση Παγίων
•Πρωτόκολλο
•Διαχείριση Αποθηκών
•Προμήθειες και Διαχείριση Συμβάσεων
•Διαχείριση Διαθεσίμων

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ
ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗ Σ ΑΣΘΕΝΩΝ**

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ
BUSINESS INTELLIGENCE

Πολίτης

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΙ ΑΧΕΙΡΙ ΣΗ
ΠΟΛΙΤΗ/ ΑΣΘΕΝΗ

ΔΙ ΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Πε.Σ. Υ.Π.

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗΣ
ΔΙ AΣΥΝΔΕ ΣΙΜΟΤΗ ΤΑΣ HL7

•Διαχείριση Ραν τεβού Εξωτερικών–
Απογευματιν ών Ιατρείων, Μον άδων ΠΦΥ
•Λογιστήριο Ασθεν ών
•Φαρμακείο-Συν ταγολόγια

•Γεν ική Λογιστική
•Προϋπολογισμός-Απολο γισμός
•Αν αλυτική Λογιστική
•Κοστολόγηση
•Εισπρακτέοι Λογαριασμοί
•Πληρωτέοι Λογαριασμοί
•Διαχείριση Προσωπικού-Μισθοδοσία
•Διαχείριση Παγίων
•Πρωτόκολλο
•Διαχείριση Αποθηκών
•Προμήθειες και Διαχείριση Συμβάσεων
•Διαχείριση Διαθεσίμων

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ
BUSINESS INTELLIGENCE

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗΣ
ΔΙ AΣΥΝΔΕ ΣΙΜΟΤΗ ΤΑΣ HL7*

Υποσυστήματα προς τελική χρήση

Κέντρο Υγείας (ΚΥ) x 6

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗΣ
ΔΙ AΣΥΝΔΕ ΣΙΜΟΤΗ ΤΑΣ HL7

•Γραφ είο Κίνησης Ασθεν ών (Διαχείριση Κλιν ών )
•Διαχείριση Ραν τεβού Εξωτερικών–
Απογευματιν ών Ιατρείων, Μον άδων ΠΦΥ
•Λογιστήριο Ασθεν ών
•Φαρμακείο-Συν ταγολόγια
•Διαιτολογικό

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΜΟ ΓΩΝ**
•Εξωτερικά Ιατρεία
•Ιατρικά Πρωτόκολλα
•Ιατρικά Πορίσματα
•Ιατρικό Ιστορικό
•Ιατρικές Πράξεις
•Επείγον τα Περιστατικά
•Νοσηλευτική Υπηρεσία
•Διαγν ώσεις

ΥΠΟ ΣΥΣΤΗ ΜΑ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙ ΑΚ Ο Υ
ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟ Σ ΕΡ ΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ

Εξυπηρετητές

5.

ΠΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
&
&
BUSSINESS
BUSSINESS
INTELLIGENCE
INTELLIGENCE

Περιφερειακό
Κέντρο
Δεδομένων (ΠΚΔ)

ΚΥ
Ν
Πε.Σ.Υ.Π.
Πε
.Σ.Υ.Π.

* Δεν αφορά το Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου
** Δεν αφορά τα Γ.Ν.Π. Τζάνειο, Γ.Ν.Α.Π. Μεταξά,
και Γ.Ν.Ν. Αγ. Παντελεήμων

ΔΜ

Domain
Management

ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΣΘΕΝΩΝ
&
ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

PORTAL

Backup

YO

Domain
Management

ΥΠΚΔ

ΥΠ Υ

ΥΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΟ
ΣΥΣΤΗ ΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ

ΥΤΑ

ΥΠΚΔ

ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΣΘΕΝΩΝ
&
ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Κέντρο Δεδομένων
Νοσοκομείου (ΚΔΝ)

ΔΜ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΑΚΟ
ΣΥΣΤΗ ΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ*

Πληροφοριακές Υποδομές Υγείας (ΠΥΥ)

Ανάλυση του περιεχομένου των ζητούμενων υπηρεσιών ανά Υποσύστημα
a. Υπηρεσίες εξασφάλισης καλής λειτουργίας και συντήρησης – υποστήριξης
του εξοπλισμού του ΠΣΝ.
i. Αποκατάσταση βλαβών (συμπεριλαμβάνεται το κόστος των
ανταλλακτικών) του εξοπλισμού του Κέντρου Δεδομένων (Computer
Room) του Νοσοκομείου.
ii. Υποστήριξη για το λογισμικό
Δεδομένων του Νοσοκομείου.

των εξυπηρετητών του Κέντρου

iii. Συντήρηση - αποκατάσταση βλαβών (με κάλυψη ανταλλακτικών) του
Δικτύου Δεδομένων του Νοσοκομείου, που αναπτύχθηκε με τη
σύμβαση 252/2005.
iv. Αποκατάσταση βλαβών (με κάλυψη ανταλλακτικών) των σταθμών
εργασίας που αγοράσθηκαν με τη σύμβαση 252 / 2005.
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v. Επίλυση προβλημάτων επικοινωνίας του δικτύου του Νοσοκομείου
με τα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων
vi. Εργασίες προληπτικής συντήρησης, που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να
διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά ετησίως και θα περιλαμβάνουν
έλεγχο καλής λειτουργίας των servers, εργασίες καθαρισμού των
servers, utilization των σκληρών δίσκων, προληπτικό έλεγχο έλλειψης
αποθηκευτικού χώρου στους δίσκους κλπ.
vii. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, έλεγχοι της απόδοσης του εξοπλισμού
και προτάσεις για τη βελτίωση της.
viii. Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών, κατόπιν αμοιβής, για το
υπόλοιπο δίκτυο του Νοσοκομείου.

b. Υπηρεσίες SLA’s εξασφάλισης καλής λειτουργίας και συντήρησης –
υποστήριξης του Διοικητικοοικονομικού Υποσυστήματος (ΔΟ).
i. Εξασφάλιση καλής λειτουργίας
1. Ανανέωση αδειών χρήσης του SAP.
Δυνατότητα
τροποποίησης άδειας. Δυνατότητα αγοράς νέας άδειας
χρήσης του λογισμικού με συμφωνημένο τίμημα.
2. Αποσφαλμάτωση – βελτίωση κώδικα
όλων των
Υποσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα που
αφορά την πρόσθετη λειτουργικότητα που αναπτύχθηκε
ειδικά για το έργο, όπως :
a. Esy.net (Στατιστικά στοιχεία).
b. Υποβολές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
c. Μητρώο Δεσμεύσεων.
d. Δημόσιο Λογιστικό.
ii. Συντήρηση – υποστήριξη του κοινού λογισμικού που αφορά όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς.
1. Υποστήριξη – εξασφάλιση λειτουργίας 24 ώρες την ημέρα, 7
ημέρες την εβδομάδα της λειτουργίας των εφαρμογών στο
Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων.
2. Τροποποιήσεις στη σφαιρική παραμετροποίηση
αποδέκτες όλους τους φορείς), όπως :
a. Συμβάσεις εργασίας.
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(με

b. Φορολογικές κλίμακες
c. Μισθολόγια
3. Ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας για προσαρμογή στις
αλλαγές του νομικού πλαισίου
a. Συνταγογράφηση με χρήση της δραστικής ουσίας.
b. Παρακολούθηση συνταγογράφησης ανά ιατρό.
c. Προσαρμογή,
Λογιστικής.

παραμετροποίηση

της

Αναλυτικής

d. Δυνατότητα παρακολούθησης των έργων ΕΣΠΑ από
ξεχωριστή λογιστική μερίδα.
4. Συντήρηση – υποστήριξη δεδομένων του Νοσοκομείου.
a. Επεμβάσεις στη βάση για διόρθωση λαθών των
χρηστών.
b. Μεταβολές παραμέτρων που αφορούν το Νοσοκομείο,
όπως :
i. Κέντρα κόστους.
ii. Νέος Λογαριασμός Λογιστικής.
iii. Μεταβολές στα επιδόματα.
iv. Παραμετροποίηση νέας κατηγορίας μισθοδοτούμενων.
v. Τροποποίηση παραστατικών Νοσοκομείου.
c. Ενέργειες για κλείσιμο οικονομικού έτους και μητρώου
δεσμεύσεων.
d. Ενέργειες για άνοιγμα νέου έτους και μητρώου
δεσμεύσεων.
e. Υποστήριξη – εκπαίδευση χρηστών.
i. Τηλεφωνικά
ii. Με γραπτό αίτημα
iii. Με επί τόπου παρουσία
περιπτώσεις που απαιτείται.
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στις

ειδικές

f. Παροχή τεκμηρίωσης, για επίλυση ή αποφυγή
δημιουργίας, επαναλαμβανόμενων προβλημάτων.
iii. Υπηρεσίες εξασφάλισης καλής λειτουργίας και συντήρησης –
εμπλουτισμού
της
λειτουργικότητας
του
συστήματος
Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ).
a. Εξασφάλιση καλής λειτουργίας.
b. Εμπλουτισμός με νέες επιλογές.
c.

Διορθώσεις όπου απαιτείται.

d. Υποστήριξη- εκπαίδευση χρηστών.
iv. Υπηρεσίες εξασφάλισης καλής λειτουργίας και συντήρησης –
υποστήριξης Υποσυστήματος Διαχείρισης Ασθενών & Ιατρικού
Υποσυστήματος (ΔΑ-ΙΥ).
a. Εξασφάλιση καλής λειτουργίας Υποσυστήματος.
i. Υποστήριξη αδειών χρήσης.
ii. Προσαρμογή στο νομικό πλαίσιο.
iii. Αποσφαλμάτωση – διόρθωση – βελτίωση
κώδικα. Εγκατάσταση νέων βελτιωμένων
εκδόσεων.
iv. Βελτίωση – αποσφαλμάτωση ενοτήτων
(modules) με αποδεδειγμένα λανθασμένη ή μη
φιλική προς τον χρήστη λειτουργία, όπως:
1. Υποστήριξη ΚΕΝ , πολλαπλών ICD10,
Ιατρικές πράξεις.
2. Βελτίωση της χρέωσης (ενδιάμεσης) των
ασθενών.
3. Αποχρέωση φαρμάκων από τις κλινικές.
4. Συγχώνευση φακέλων ασθενών.
5. Αξιοποίηση ανενεργών αγορασθεισών
αδειών.
6. Δυνατότητα αγοράς αδειών για ένταξη
νέων τμημάτων ή και χρηστών στο
σύστημα.
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b. Υποστήριξη κοινού συστήματος που λειτουργεί στα
Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων.
i. Συντήρηση – βελτιστοποίηση
ταυτοποίησης ασθενών.

συστήματος

ii. Παραμετροποίηση εφαρμογής
μηνυμάτων HL7 (Rapsody).

ανταλλαγής

iii. Εξασφάλιση συγχρονισμού δεδομένων μεταξύ
Περιφερειακών
Κέντρων
και
Κέντρου
Δεδομένων του Νοσοκομείου.
iv. Αποκατάσταση λαθών που οφείλονται σε λάθη
κατά την επικοινωνία των συστημάτων.
c. Τροποποίηση λειτουργικότητας που οφείλεται στην
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, όπως :
i. Υποστήριξη ένταξης ασφαλιστικών ταμείων
στον ΕΟΠΥΥ.
d. Προσθήκη νέας λειτουργικότητας για :
i. Πλήρη χρεωστικό φάκελο ασθενών.
ii. Έντυπα ιατρικού φακέλου, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
iii. Τήρηση αποθήκης στα τμήματα.
iv. Αποστολή
εξετάσεων
στα
επιστροφή αποτελεσμάτων.

Εργαστήρια,

v. Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία.
vi. Υποστήριξη – εκπαίδευση χρηστών :
1. Τηλεφωνικά.
2. Με γραπτό αίτημα.
3. Με επί τόπου παρουσία στις ειδικές
περιπτώσεις που απαιτείται.
vii. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση
απόδοσης του συστήματος.
e. Συντήρηση – υποστήριξη
Υποσυστήματος (LIS).
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του

Εργαστηριακού

i. Εξασφάλιση καλής λειτουργίας.
1. Διόρθωση λαθών.
2. Αποσφαλμάτωση εφαρμογής,
θώσεις, βελτιώσεις.

διορ-

3. Εγκατάσταση νέας έκδοσης.
4. Δυνατότητα
νέας άδειας.

αγοράς-

εγκατάστασης

ii. Παραμετροποίηση εφαρμογής.
1. Προσθήκη – αλλαγή σταθμού εργασίας
ή χρήστη.
2. Προσθήκη – παραμετροποίηση νέας
εξέτασης.
3. Προσθήκη νέου αναλυτή.
4. Προσθήκη / αλλαγή εντύπων.
iii. Υποστήριξη χρηστών – εκπαίδευση χρηστών.
iv. Αποκατάσταση συστήματος σε περίπτωση
διακοπής της λειτουργίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Υποσύστημα «Λογισμικό Εφαρμογών ΔΟ-BI»
Α/Α

Είδος Λογισμικού
Συστήματος /
Εφαρμογών

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Τύπος Είδους Λογισμικού Συστήματος / Εφαρμογών
ERP SAP/R3

1
Διοικητικο Oικονομικό
Υποσύστημα
Μονάδων Υγείας
(ERP)

Περιλαμβάνει SAP/FI
4. Οικονομική Διαχείριση

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γενική Λογιστική
Προυπολογισμός-Απολογισμός
Αναλυτική Λογιστική
Κοστολόγηση
Εισπρακτέοι Λογαριασμοί
Πληρωτέοι Λογαριασμοί
Διαχείριση Διαθεσίμων
Διαχείριση Παγίων

Περιλαμβάνει SAP/NOS
5. Λογιστήριο Ασθενών-Υποβολές
Περιλαμβάνει SAP/ΒΙ
6. Επιχειρηματικη Ευφυια (ΒΙ)
Περιλαμβάνει SAP/PUR

7.

Προμήθειες & Διαχείριση Συμβάσεων

Περιλαμβάνει SAP/INV
8. Διαχείριση Αποθηκών

2.
3.

Αποθήκες & Ιματισμός
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Περιλαμβάνει SAP/PHA

9.

Φαρμακείο – Συνταγολόγια

Περιλαμβάνει SAP/NUT

10. Διαιτολογικό & Διαχείριση Τροφίμων
Περιλαμβάνει SAP/HR
11. Προσωπικό

2.
3.

Διαχείριση Προσωπικού
Διαχείριση Χρόνου

Περιλαμβάνει SAP/PY

12. Μισθοδοσία
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Άδειες 37

Υποσύστημα «Λογισμικό Εφαρμογών ΔΑ-ΙΥ»
Α/Α

Είδος Λογισμικού
Συστήματος /
Εφαρμογών

1

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Τύπος Είδους Λογισμικού Συστήματος / Εφαρμογών

Άδειες 40

Υποσύστημα Διαχείριση Ασθενών & Ιατρικό Υποσύστημα ITE
Περιλαμβάνει

13.
14.

15.
16.
Hospital
Information System
(HIS)

2

Υποσύστημα
Επικοινωνίας –
Διασύνδεσης
Πληροφοριακών
Συστημάτων

3

Υποσύστημα
Ταυτοποίησης
Ασθενών

40

17.
18.
19.

Γραφείο Κίνησης Ασθενών / Εισιτήρια

2.
3.
4.
5.

Διαχείριση Ραντεβού, Εξωτερικών / Απογευματινών Ιατρείων,
Μονάδων ΠΦΥ
Γραμματεία ΤΕΙ
Γραμματεία ΤΕΠ
Γραμματεία Απογευματιών Ιατρείων
Γραμματεία Φαρμακείου
Λογιστήριο Ασθενών

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.

Κλινική/Οροφος
Διαχείριση Κλινών
Παραγγελίες Φαρμάκων (Ατομικό/Γενικο Συνταγολόγιο)
Παραγγελίες Υλικών
Παραγγελίες Εργαστηριακών
Ιατρικό Εξιτήριο
Ιατρικές Διαγνώσεις
Ιατρικές Εφαρμογές
Ιατρικά Πρωτόκολλα
Ιατρικά Πορίσματα
Ιατρικό Ιστορικό
Ιατρικές Πράξεις
Εξωτερικά Ιατρεία / Επείγοντα Περιστατικά
Νοσηλευτική Υπηρεσία
Διαχείριση Υποσυστηματων ΔΑ / ΙΥ ΙΤΕ (ΤΠΟ)

Υποσύστημα Επικοινωνίας – Διασύνδεσης Εφαρμογών (μέσω HL7)
Περιλαμβάνει

20.
21.

Rhapsody System Connector
Υποσύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω πρωτοκόλλου HL7

Υποσύστημα Ταυτοποίησης Ασθενών (ΕΑΜΑ) ITE

Υποσύστημα «Λογισμικό Εφαρμογών ΠΣΕ
Είδος Λογισμικού
Συστήματος /
Εφαρμογών

Α/Α

1

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Τύπος Είδους Λογισμικού Συστήματος / Εφαρμογών

Πληροφοριακό
Σύστημα
Εργαστηρίων
(LIS)

Άδειες 8

MediLab LIMS CCS

Λογισμικό Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
Είδος Λογισμικού
Συστήματος /
Εφαρμογών

Α/Α

1

Λογισμικό
Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Τύπος Είδους Λογισμικού Συστήματος / Εφαρμογών

Άδειες 5

ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και διαχείριση εγγράφων)

Εξοπλισμός Πληροφορικής
Α/Α

ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1

Cluster Primergy RX600S2

Ιατρονοσηλευτικό σύστημα υποδομών υγείας ΠΚΔ Cluster node

2

2

Primergy Sx30 BU RH2Chan.u320 Cluster

Σύστημα υποδομών υγείας-Cluster Storage Νοσοκομείου &ΠΣΕ

1

3

Primergy server TX200S2

Back up and domain controller (Active Directory -Authentication
& Back up server)

1

4

PY_Primecenter Rack
38U,1000mm deep

Ικρίωμα Νοσοκομείου (Rack) Εγκατάστασης Εξοπλισμού(
περιλαμβάνει tft console,kbd,cables)

1

5

Ups Online 7.5KVA/6KW

Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας -UPS

1

6

Esprimo p5905 i945g

Σταθμοί εργασίας ( Η/Υ-τερματικά)

7

Ενεργά-switches

8

Computer Room

9

Υπηρεσίες Back Up

10
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Υπηρεσίες συντήρησης δικτύου – κλιματιστικών

ΤΕΜΑΧΙΑ

36

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία
Τράπεζας: ________________
Κατάστημα: _______________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: __
Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ .... ΕΥΡΩ.
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας .... οδός
....................................................................................................... αριθμός... ΤΚ........................ ,]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ........... οδός. ..................... αριθμός. .......... ΤΚ. ...............
β)............ οδός....................... αριθμός. .......... ΤΚ. ...............
γ) ............οδός. ..................... αριθμός. ........... ΤΚ................
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,]
και μέχρι του ποσού των ευρώ ................. , για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό για τη
προμήθεια«…………………………………………………………..» συνολικής αξίας............................... ,
σύμφωνα με τη με αριθμό ......................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν
λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμεθα να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................ (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος
πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία
Τράπεζας: ________________
Κατάστημα: ______________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: _
Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας Οδός
Αριθμός....Τ.Κ. ]
ή
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ................. οδός................. αριθμός ................. Τ.Κ. .............
β)................. οδός .................αριθμός ................. Τ.Κ. .............
γ) ................. οδός ................. αριθμός ................. Τ.Κ. .............
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας],
και μέχρι του ποσού των ευρώ ................. , για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό για τη
προμήθεια«…………………………………………………………..» που αφορά το Ψ.Ν.Α.
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» συνολικής αξίας ........ , σύμφωνα με τη με αριθμό ..................................................
Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμεθα να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ.. …………………………………..

ΜΕΤΑΞΥ Τ………. ………………………………………………….
ΚΑΙ
ΤΗΣ ………………………………………………………………………..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
……………………………………………………………………………………………………..

Συμβατικού Τιμήματος ………………………………………….€ ……………………… ΦΠΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
"ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" NΠΔΔ

Χαϊδάρι, …………………….

IEΡΑ ΟΔΟΣ 343, 124 61 ΧΑΙΔΑΡΙ
ΑΡ. Σύμβασης .:…………………………

ΣΥΜΒΑΣΗ ………………………,00€ …………………… ΦΠΑ
Για την ανάδειξη
……………………………………………………………………………………………………………………

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: .................................................................

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα γραφεία του Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ"
Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
……………………………………………………………………….
Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" , ο οποίος το εκπροσωπεί.

…………………………………..

του

………………………………………………………………………………………………………
εκπρόσωπος της εταιρείας
……………………………………………………………………………………………………………………
ΟΔΟΣ…………………………………………………….ΠΕΡΙΟΧΗ………………………...ΤΚ……………
ΑΦΜ……………………………………ΤΗΛ …………………… FAX ……………………………

Κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και σύμφωνα με τα αποφασισθέντα στην υπ
’αριθμ. ………………………………………………………………….. Συνεδρίασή του Διοικητικού
Συμβουλίου
του
Νοσοκομείου,
κατακυρώθηκε
η
υπηρεσία
………………………………………………………………………, όπως αναλυτικά κατ’ είδος, κωδικό και
τιμή ορίζονται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας σύμβασης , στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που
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εφεξής θα αποκαλείται για συντομία Ανάδοχος, ο οποίος και την αναλαμβάνει, αποδεχόμενος ρητά
και ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους βασικούς και ουσιαστικούς όρους :
1. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην
Τεχνική Περιγραφή της Διακήρυξης, και σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου στην
οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας και η οποία
προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
2. Η διάρκεια
της σύμβασης θα είναι ετήσια από………………………………..
έως……………………………………….. ,
3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι όμοιες και απόλυτα σύμφωνες με τα αναγραφόμενα
στην τεχνική προσφορά του αναδόχου.
4. Η χρηματική αξία την οποία το Ψ.Ν.Α << ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ >> υποχρεούται να καταβάλλει
στο ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών, θα είναι αυτή που αναγράφεται στην οικονομική
προσφορά του. Η τιμή αυτή δεσμεύει τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
συμβάσεως καθώς και κατά το διάστημα παρατάσεώς της, εφόσον αυτή ήθελε ζητηθεί από
την Υπηρεσία μας.
5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό
.............................. εγγυητική επιστολή της ....................... ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού .................................
ευρώ ( ................. €) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς
τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το
αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα
στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.
7

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την
έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε
περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα
τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

8

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της υπηρεσίας του συνόλου αυτού από υπέρβαση
τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω:
Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού
τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει
ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του
προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την
επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές
προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης
που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον
Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
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9 Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της προμήθειας σε άλλον εκτός από τον προμηθευτή.
10
ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΙ
ΛΥΣΗ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της
παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία
αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που
καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη
διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων
των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών
Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει
μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση,
εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και
εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν
υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ
118/07.
11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό
αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται
αποδοχή του αιτήματος.
12 ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των
....................... ……………………………………………………………………………ευρώ
(……………€) ……………. ΦΠΑ ................. % Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της
σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση της
προμήθειας και περιλαμβάνει όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, χωρίς καμία περαιτέρω
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Όλα τα τιμήματα
της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε
καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.
13 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις :
α) Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ 3% πλέον χαρτοσήμου 2% και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου ( Π.Δ.
422/81 ).
β) Υπέρ του Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ. 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.
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γ) Φόρος εισοδήματος 8% επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας.
δ) Κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθ. 3 του Ν. 3580/07.
13. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, θεωρημένο από την αρμόδια
Υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά τη παράδοση και την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ειδών και αφού προσκομιστούν τιμολόγιο του προμηθευτή καθώς και κάθε άλλο
παραστατικό που προβλέπεται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και θα ζητηθεί από την Υπηρεσία
μας.
14. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση, καλύπτεται από τη διακήρυξη
του διαγωνισμού, την προσφορά του προμηθευτή και το Π.Δ.118/07 που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της σύμβασης.
16. Μετά την ανάγνωση και αποδοχή των όρων της παρούσας σύμβασης, οι δύο συμβαλλόμενοι
υπογράφουν δύο όμοια πρωτότυπα αυτής, το ένα εκ των οποίων λαμβάνει ο προμηθευτής και το άλλο
κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

