ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
για την υλοποίηση του υποέργου 2 µε τίτλο:
«Προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού»
στο πλαίσιο της πράξης:

«Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών»

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013
Θεµατικοί άξονες προτεραιότητας (13, 14 και 15):
Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον τοµέα της ψυχικής υγείας. Ανάπτυξη
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και προάσπιση της δηµόσιας υγείας του
πληθυσµού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, 2 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου αντίστοιχα.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
—————
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μαρούσι 19/6/2012
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 10435

Γραφείο: ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
∆ιεύθυνση: Αγράφων 3-5
Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι
Πληροφορίες: Κυριάκη Ειρήνη
Τηλ: 210 5212890
Fax: 210 5212831
Ιστοσελίδα: www.keelpno.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού»
στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη του Εθνικού
Αρχείου Νεοπλασιών»

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο την χαµηλότερη
τιµή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

Συνολικός προυπολογισµός προµήθειας:
Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. ή
εβδοµήντα τρείς χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ
(73.800,00€)
συµπεριλαµβανοµένου
του
αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11/07/2012
ώρα: 12:00

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΕΛΠΝΟ – ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύµβαση προµήθειας αγαθών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

Προµήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδοµής
και εξοπλισµού

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τεµάχια
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β
ΣΑΡΑΝΤΑ (40)
ΗΜΕΡΕΣ, από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύµφωνα
εργασίες
Σύµφωνα
εργασίες
Σύµφωνα
εργασίες
Σύµφωνα
εργασίες

µε το µέρος Β΄ αντικείµενο - περιγραφή –
µε το µέρος Β΄ αντικείµενο - περιγραφή –
µε το µέρος Β΄ αντικείµενο - περιγραφή –
µε το µέρος Β΄ αντικείµενο - περιγραφή -

20-06-2012
11/07/2012, 12:00

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1

Του Ν. 2071/92 (άρθρο 26) – σύσταση του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων
(Κ.Ε.Ε.Λ.) ως Ν.Π.Ι.∆. εποπτευόµενο από τον Υπουργό Υγείας

1.2

Του Π.∆. 358/92 – οργάνωση, λειτουργία, αρµοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ.

1.3

Την Υ1/οικ.5028/2001, ΦΕΚ
Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.»

1.4

Του Π∆.407/93, ΦΕΚ 174/Α/5.10.1993, «Εξαίρεση από το ∆ηµόσιο Τοµέα του
Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)»

1.5

Του Ν. 3370/05, Άρθρο 20, ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005 «Οργάνωση και Λειτουργία
των υπηρεσιών δηµόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» µετονοµασία του Κ.Ε.Ε.Λ.
σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθµίσεις

1.6

Του Π∆. 238/1995, ΦΕΚ 137/Α/28.6.1995, «Εξαίρεση φορέων από τις διατάξεις
του Ν.2286/1995»

1.7

Την εξαίρεση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από τις διατάξεις του Ν.3580/2009

1.8

Των
∆Υ1δ
147636/9.12.2010
(ΦΕΚ
398/13.12.2010
Τ.Υ.Ο.∆.∆.),
∆Υ1δ/οικ.67510/16.6.2011, ∆Υ1δ/Γ.Π.οικ. 5071/16.1.2012, για τον διορισµό ∆.Σ.
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

1.9

Του άρθρου 47 του Ν.3943/2011 «Φοροδιαφυγή, ΚΦΣ, Φορολογία Κεφαλαίου,
ΦΠΑ, ελεγκτικές υπηρεσίες / θέµατα ασφαλιστικών Ταµείων κλπ», όπως ισχύει:

1.10

Του Ν.2198/94
(Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/94) σχετικά µε την «Παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος» στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα το άρθρο
24 όπως ισχύει

1.11

Αναλογικά του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις

1.12

Του

Π.∆.

60/2007

(ΦΕΚ

831/Β/29.6.2001,

64/Α/16-3-2007)
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«Εσωτερικός
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της

Κανονισµός

Ελληνικής

Σελίδα 3 από 32

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών’,
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου 2005»
1.13

Αναλογικά του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου» και κυρίως για τις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στην παρούσα

1.14

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010), «∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
∆εκεµβρίου 2007»

1.15

Του Ν. 3614/3.12.2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων
για
την
προγραµµατική
περίοδο
2007-20013
(ΦΕΚ
267/Α/3.12.2007

1.16

Την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών
προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων κρατικών προµηθειών και
δηµοσίων έργων

1.17

Του Π.∆.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής
νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».

1.18

Του κανονισµoύ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2007 για
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες
συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.

2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αριθµ. 21/21-8-08 Α.∆.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. µε την οποία εγκρίθηκε
«Ο Κανονισµός Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών , Υπηρεσιών & Μελετών (µη
Τεχνικών) του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.»
2.2 Την υπ’ αριθµ. 20977/23-8-2001 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) ΚΥΑ των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας « ∆ικαιολογητικά για την τήρηση των Μητρώων του
Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/2005»
2.3 Την µε αριθµ. 1108437/2565/∆ΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονοµίας και οικονοµικών µε θέµα «Καθορισµός Χώρων στις
οποίες λειτουργού εξωχώριες εταιρείες.»
2.4 Το άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 3370/2005, ΦΕΚ Α’ 176/11.07.2005, «Το Εθνικό
Αρχείο Νεοπλασιών, το οποίο υπαγόταν στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντάσσεται στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.».
2.5 Την απόφαση έγκρισης υποβολής Αίτησης Χρηµατοδότησης για την πράξη µε
τίτλο: «Ανάπτυξη Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» του ∆.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατά
την 17η Συνεδρίαση στις 28 ∆εκεµβρίου 2011.
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
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2.6 Την µε αριθµ. 594/22-02-12 απόφαση ένταξης πράξης µε τίτλο «Ανάπτυξη
του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 στο Θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 13,14
και 15. Η πράξη χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
2.7 Την αποδοχή Απόφασης Ένταξης της πράξης µε τίτλο: «Ανάπτυξη Εθνικού
Αρχείου Νεοπλασιών» του ∆.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατά την 4η Συνεδρίαση στις 11
Απριλίου 2012.
2.8 Την απόφαση επαναπροκήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για
την υλοποίηση του υποέργου 2 µε τίτλο «Προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής και
εξοπλισµού» στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου
Νεοπλασιών» του ∆.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κατά την 6η Συνεδρίαση στις 13 Ιουνίου
2012.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ:
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο:
«Προµήθεια υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού» στα πλαίσια της πράξης:
«Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών», όπως αναλυτικά αναφέρεται στα
συνηµµένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Η παρούσα µαζί µε το συνηµµένο τεύχος ̟προκήρυξης και τα Παραρτήµατα αυτής
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.keelpno.gr) και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ygeia-pronoia.gr) για
τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΕΛΠΝΟ
ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5
ΜΑΡΟΥΣΙ

11/07/2012
ΩΡΑ: 12:00

ΚΕΕΛΠΝΟ
ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5
ΜΑΡΟΥΣΙ

11/07/2012
ΩΡΑ: 12:00

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα,
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί
το διαγωνισµό.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό 60.000,00€ (µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
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ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της
παρούσας προκήρυξης.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
ΜΕΡΟΣ Α: « ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
ΜΕΡΟΣ Β: «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ»
ΜΕΡΟΣ Γ: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»

Η Πρόεδρος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Καθηγήτρια Τ. Κρεµαστινού

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O παρόν διαγωνισµός εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2, της
Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» του ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για την προµήθεια:
Φορητών Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών
στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της
διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαµηλότερη τιµή. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. ∆ηλαδή, η κατακύρωση
θα γίνει στον προµηθευτή που έχει προσφέρει την χαµηλότερη τιµή συνολικά
από τους συµµετέχοντες.
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό µε την παρούσα Προκήρυξη
είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και
τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αναθέτουσα Αρχή
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) που εδρεύει στο
Μαρούσι οδός Αγράφων 3-5 15 123 Μαρούσι και το οποίο προκηρύσσει τον
διαγωνισµό αυτό.
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) που εδρεύει στο
Μαρούσι οδός Αγράφων 3-5 15 123 Μαρούσι
Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας
Η κα. Κυριάκη Ειρήνη που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες
τηλέφωνο επικοινωνίας 210 52129890, Fax: 210 5212831, όλες τις εργάσιµες
ηµέρες 10:00-12:00
∆ιακήρυξη
Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και ειδικοί Όροι,
το Μέρος Β: Αντικείµενο - περιγραφή της προµήθειας, Μέρος Γ: Αξιολόγηση
προσφορών και τα παραρτήµατα.
Έργο
Η προµήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β’ της παρούσης.
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό
όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό
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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 ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισµοί που συµµετέχουν στο διαγωνισµό και υποβάλλουν 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.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση,
αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες
επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής µε τον προσφέροντα.
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.
Κατακύρωση
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση
του έργου στον προµηθευτή.
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 / υποψηφίων 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. τη διακήρυξη και το τεύχος
µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή και
δ. την τεχνική προσφορά του προµηθευτή (Πίνακες Συµόρφωσης).
Προϋπολογισµός
Η εκτιµώµενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση
της προκηρυσόµενης προµήθειας.
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Συµβατικό Τίµηµα
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για
την παρακολούθηση και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου
της εν λόγω σύµβασης, µέσα στον καθοριζόµενο από αυτήν χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (εφεξής αναθέτουσα αρχή) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό
διαγωνισµό, προϋπολογισµού δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ 60.000,00 € (µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την προµήθεια και εγκατάσταση
υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια ορίζονται
στο Μέρος Β’ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ » της παρούσης διακήρυξης. Οι
προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προκηρυχθεισών ειδών και
ποσοτήτων.
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της
απόφασης της αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται αναλογικά για τους λόγους και µε τη
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/1007-07), ως και του Ν.3886/2010(ΦΕΚ173/α/30-9-2010).
ΑΡΘΡΟ 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα µαζί µε το συνηµµένο τεύχος ̟προκήρυξης και τα Παραρτήµατα αυτής
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.keelpno.gr) και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ygeia-pronoia.gr) στις
20-06-2012.
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –
ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση της διακήρυξης από την
ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., www.keelpno.gr και την ιστοσελίδα της Ειδικής
Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.ygeia-pronoia.gr). Επίσης µπορούν να παραλαµβάνουν αντίγραφο τεύχους
της διακήρυξης από το Γραφείο ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, 15123 Μαρούσι καθηµερινά, 10:00-14:00.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το
παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων
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και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας,
νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το
αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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 Π∆ 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.∆.118/2007.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποψήφιοι προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 11-07-2012,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, 15 123
Μαρούσι.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, 15 123 Μαρούσι,
στις 11-07-2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.
A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο
αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου (προµήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικής
υποδοµής και εξοπλισµού), που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το
νόµο 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.∆.
60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές
συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην
συνέχεια της παρούσας, αρκεί να διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία και
εξειδικευµένη γνώση για την προµήθεια του παρόντος διαγωνισµού και την
απαραίτητη χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της
προµήθειας.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή
για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το
διακηρυσσόµενο µε την παρούσα προµήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων,
η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί
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ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το
πράξει.
Η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του
Ν.3310/2005, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη
διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα
στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, όπως
συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005.
Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι
εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα
πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο
του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή
πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007.
ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω,
εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε
το αντικείµενο της προµήθειας. Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά
τους στον κυρίως φάκελο σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του
κυρίου φακέλου τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του
προσφέροντος, µε αντικείµενο την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό και
συνοπτική παρουσίαση αυτής.
α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα
αναφερόµενα κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής. Όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε
αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι συµµετέχοντες,
οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την
προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και
προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, εγγυητική επιστολή
συµµετοχής στον διαγωνισµό ίση µε το 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α. καθώς και τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά και ειδικότερα:
1. Οι Έλληνες πολίτες:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο
συµµετέχουν.
ii) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους της περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
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β.
γ.

2.
α.

β.
γ.

3.

4.

5.
α.
β.

- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο (προσδιορίζοντάς το
σαφώς), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ.
2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007 και
iii) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
20 του ιδίου ∆ιατάγµατος και τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ Π.∆. 118/2007).
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε
αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007).
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την
οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη
λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή
τους σε δηµόσιο διαγωνισµό µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, iii) ότι µέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή
τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων
νόµιµων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα, iv) ότι οι
πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι
αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους, καθώς και v) ότι η
προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης
της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Οι αλλοδαποί:
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε
θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόµενο που
αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.α΄ (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ του Π.∆.
118/2007).
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε
εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007)
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα
έχει το περιεχόµενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.γ. (άρθρο
8α παρ. 3 του Π.∆. 118/2007).
Τα voµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων A.1 και Α.2
αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.
Οι Συνεταιρισµοί:
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως
ανωτέρω, υπό στοιχ. Α1, Α2 και Α3. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες
κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο
του ∆Σ του συνεταιρισµού
Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή
που συµµετέχει στην ένωση.
∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο
της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο
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των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του
υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του
συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της
αναθέτουσας αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.
Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των
κατατιθέµενων εγγράφων σε έντυπη και ένα σε ηλεκτρονική µορφή (cd), εκ των
οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα έγγραφα
αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, µε αρίθµηση του
περιεχοµένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο. Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει, επί ποινή
απόρριψης:
1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη
ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα
συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή
δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, και όχι απλά
φωτοαντίγραφα), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση
2. Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο προµηθευτής θα δηλώνει ότι το
προσφερόµενο είδος πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισµού.
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος µε την οποία θα αναφέρει την
επιχειρηµατική µονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόµενο είδος,
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
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.
γ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονοµική προσφορά σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και
το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής:
Η τιµή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), συµπεριλαµβανοµένων όλων των νόµιµων
των υπέρ τρίτων κρατήσεων, και να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.
Στην προσφερόµενη τιµή επισηµαίνεται πρέπει να περιλαµβάνεται το σύνολο των
εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και
ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως.
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Σε περίπτωση προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφεται
στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ».
Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή της τιµής, ακόµα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη
«∆ΩΡΕΑΝ» θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν
προσφερθεί δωρεάν.
Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική
παραλαβή της προµήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντίτιµου των
ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την
οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωµή τους.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς έκτος των άλλων να περιέχει cd το
οποίο θα φέρει ετικέτα µε τα στοιχεία του προσφέροντος, στο οποίο θα είναι
καταχωρηµένη η οικονοµική προσφορά για τα είδη που προσφέρει σε
ηλεκτρονικό αρχείο. Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους οι
υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον πίνακα της
οικονοµικής προσφοράς όπως καθορίζεται στο υπόδειγµα που περιλαµβάνεται
στο Παράρτηµα Γ’ της παρούσας διακήρυξης.
A.4. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.4.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή κατά
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, στα γραφεία
του ΚΕΕΛΠΝΟ ( ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ) παρουσία των προσφερόντων ή
των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή
πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η
ηµεροµηνία και ώρα καταχώρισης.
Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης των προσφορών
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, µε την εξής
διαδικασία:
Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι ∆ικαιολογητικών και
Τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια
Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο .
Οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται,
και αφού σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή τοποθετούνται σε ένα νέο
φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή
και φυλάσσεται.
Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα ∆ικαιολογητικά και τις Τεχνικές
Προσφορές και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Εφόσον
δεν υπάρχουν απορρίψεις προσφορών επί των δικαιολογητικών ή επί των
Τεχνικών Προσφορών µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής καθορίζεται ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των
Οικονοµικών Προσφορών και µε µέριµνα του γνωστοποιείται στους υποψήφιους
Αναδόχους η απόφασή του.
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Εφόσον υπάρχουν απορρίψεις προσφορών επί των δικαιολογητικών ή επί των
Τεχνικών Προσφορών το αρµόδιο όργανο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά
του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι
σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες
Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή
τους.
Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται
και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία τους
κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της
Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει
Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων Αναδόχων, από τον οποίο και προκύπτει ο
προτεινόµενος, από την αρµόδια Επιτροπή, Ανάδοχος του Έργου.
Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του
γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (∆ικαιολογητικά, Τεχνική και
Οικονοµική Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή εντός των χρονικών
ορίων που έχουν καθορισθεί µε την απόφαση ορισµού της.
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού (στην αποσφράγιση των
Προσφορών καθώς και στο επόµενο στάδιο της αποσφράγισης των Οικονοµικών
Προσφορών) όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να
πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών. Η εξέταση των
προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας
Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, η αρµόδια
Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) αντίτυπα.
Σηµείωση:
Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα µέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία
των Τεχνικών και των Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε:
• το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα
•

οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (cd) αυτό
επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να
προσκοµίσει νέο, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης,
εντός δύο (2) ηµερών.
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Α.4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή. Για την
επιλογή της Προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί
στα παρακάτω:
- Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του
άρθρου 10 της ∆ιακήρυξης). Η Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει
σύµφωνα µε τους Πίνακες Συµµόρφωσης του Παραρτήµατος I (ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ). Η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσον οι Προσφορές των
υποψηφίων Αναδόχων πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στον Πίνακα Συµµόρφωσης.
-

Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης

-

Κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά µε βάση το συνολικό
Συγκριτικό Κόστος της Προσφοράς. Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς
περιλαµβάνει το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙII «Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς»)όπως προκύπτει από τον Πίνακα
Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.

∆ιευκρίνηση:
Στον προϋπολογισµό του εν λόγω
Έργου δεν περιλαµβάνεται κόστος
συντήρησης.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το χαµηλότερο Συγκριτικό Κόστος.
Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών διενεργείται κλήρωση παρουσία των
εκπροσώπων εκείνων που τις υπέβαλλαν.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει
πρακτικά στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών
και τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής το οποίο
αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους
Αναδόχους το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού σε δύο (2) αντίτυπα.

Α.4.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, 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, οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα παρακάτω έγγραφα ή
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007:
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i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.∆.
118/2007, κατά περίπτωση.
Αναλυτικότερα:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
1) 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 εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
2) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
β) Οι αλλοδαποί:
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:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή
αλλοδαπούς, αντίστοιχα.
δ) Οι Συνεταιρισµοί:
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.∆.
118/2007:
1) 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 εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
2) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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 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
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων

Σελίδα 18 από 32

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
ii. Τα κατωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου 8α παρ. 1 και 2 του Π.∆.
118/2007:
Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνεται ότι i) δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της
επιχείρησης και ii) ότι δεν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή η ποινή του
αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών
συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, οφείλει να
σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών
οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα,
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση,
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα,
η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει
κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να
σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις
οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου
15 παρ. 2 περ. α΄ του Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται,
µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο
όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία,
είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω,
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) ηµερών από την
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που
αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί
να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο και για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την
διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λάβει
χώρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.∆. 118/2007.
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων

Σελίδα 19 από 32

Απαγορεύεται
η
υποβολή
εναλλακτικών
προσφορών.
Τυχόν
υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.∆.
118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή, από
εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,
καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4
Π.∆. 118/2007).
ΑΡΘΡΟ 11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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 , εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις
κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν Πίνακα Συµµόρφωσης προς τις
ζητούµενες προδιαγραφές, όπου θα περιγράφονται ένα προς ένα τα
ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά και θα τεκµηριώνονται µε αντίστοιχες
παραποµπές στα πρωτότυπα εγχειρίδια του κατασκευαστή (prospectus) ή
άλλα επίσηµα έγγραφα υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστή.
ΑΡΘΡΟ 13. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή θα γίνει για το 100% της αξίας, εντός χρονικού διαστήµατος
εξήντα (60) ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής των σχετικών
πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως
προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆.118/07.
Στην αµοιβή του αναδόχου θα διενεργηθεί κάθε νόµιµη παρακράτηση φόρου.
ΑΡΘΡΟ 14. 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.
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 για την υλοποίηση των προµηθειών 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 καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Στο κείµενο
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της σύµβασης δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση, ούτε τροποποίηση
ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο
στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση
και απόφαση κατακύρωσης,
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της σύµβασης, ο
προµηθευτής θα συνεργαστεί µε την αναθέτουσα αρχή.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της σύµβασης και µέσα σε χρονικό
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο
προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης,
προσκοµίζοντας τα προβλεπόµενα από το Π∆ 118/2007 παραστατικά και
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Ο προµηθευτής
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 προµηθευτής 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 προµηθευτή, θα διέπεται
από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το
περιεχόµενο της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 15. 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 ∆ηµοσίων
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 Ι 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.∆.(118/07).
1.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά
και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής
της οποία το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε € (ευρώ) ποσοστό 5% της
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την κατάθεση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός 5 (πέντε) ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης ενώ στους υπόλοιπους προσφέροντες µέσα σε 5 (πέντε) εργάσιµες
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ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης προς τον ανάδοχο.
2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προµηθευτής 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 των ειδών 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 ∆ηµοσίου. 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 17. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει εφάπαξ στους χώρους
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, 15 123 Μαρούσι στο Γραφείο του
Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, όπως ορίζεται από την περιγραφή της
προµήθειας (Μέρος Β΄ της παρούσας).
Η παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα
εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των
υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
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.
ΑΡΘΡΟ 18. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Εάν ο προµηθευτής 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.
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2. Με τη ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά µέσα στο συµβατικό χρόνο .
3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η προµήθεια των ειδών δεν
παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου ή όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να
του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις
βάρος του πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση απορριφθέντων υλικών γίνεται
δεκτή.
5. Στον προµηθευτή 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 προµηθευτή
στον επόµενο
προσφέροντα που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση
προκαλούµενη ζηµία του ∆ηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. 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 καλής πίστης και
των συναλλακτικών ηθών.
γ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας της
προµήθειας για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, 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.
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 19. ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη η Σύµβαση. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της
σύµβασης, 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
∆. 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
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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.
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 20. 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 21. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον
ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην
απόλυτη ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύµβασης, παραδίδει όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος µπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς της σύµβασης, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος, σε κάθε
περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς περιορισµό, την
τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προµήθειας,
σε παρόµοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου.
Η αναθέτουσα αρχή εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης
δικαιωµάτων τρίτων προσώπων έπ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης,
απόδοσης και λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟ 22. 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 του
έργου από τον ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το
προσωπικό του στους αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας.
Η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και
ασφάλεια του προσωπικού του αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 23. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ο ανάδοχος
δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος
ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προµήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία,
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη σύµβαση,
υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των
εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη
προµήθεια 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 24. 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 ιδίου.
Ο ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών
του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να
γνωστοποιήσει και να 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 25. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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
∆ηµοσίου (Π.∆. 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 αναδόχου 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 ∆ηµόσιο.
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
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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 Π∆ 118/07.
ΑΡΘΡΟ 26. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 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.
ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προµηθειών
διατάξεις του ∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Β.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου είναι η προµήθεια 145 (εκατόν
σαράντα πέντε) τεµαχίων Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο πλαίσιο
εκτέλεσης του Υποέργου 2, της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου
Νεοπλασιών» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Β.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
Η προµήθεια περιλαµβάνει τα είδη που αναφέρονται στον πίνακα περιγραφής των
απαιτούµενων τεχνικών προδιαγραφών που παρατίθεται στη συνέχεια.
Πίνακας 1: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Περιγραφή
Τύπος υπολογιστή
Μέγεθος σκληρού δίσκου
Περιγραφή εσωτερικού ψηφιακού οδηγού
(Optical Drive)
Τεχνολογία/Ανάλυση οθόνης
Μέγεθος οθόνης
Κατασκευαστής και μοντέλο‐Επεξεργαστής
Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή
Ταχύτητα επεξεργαστή
Αριθμός εισόδων USB (2.0)
Peripheral connections
Κάρτα δικτύου
Περιγραφή μνήμης RAM
Περιγραφή κάρτας γραφικών
Περιγραφή κάρτας ήχου και μεγαφώνων
Ασύρματες συνδέσεις (bluetooth, Wi‐Fi)
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Λειτουργικό σύστημα και οδηγοί ‐ Λογισμικό
Optical Mouse
Εγγύηση

Laptop Case/τσάντα μεταφοράς

Απαιτήσεις
Φορητός υπολογιστής
320GB
DVD/CD Multi Burner
1366Χ768 LED
15.6"
Intel Core i3‐2330M Processor
2
2.20GHz
3
VGA, HDMI, Ethernet, Multicard Reader
Gigabit Ethernet
4GB DDR3 1333MHz
Intel HD Graphics 3000
High Definition (HD) Audio, Conexant
20671 codec
Bluetooth , WLAN 802.11 b/g
>= 3 ώρες
Windows 7
9
Ελάχιστη περίοδος: 2 χρόνια
επί τόπου αντικατάσταση ελαττωματικού
υπολογιστή εντός 24 ωρών με υπολογιστή
αντίστοιχων προδιαγραφών μέχρι την
επιδιόρθωση και επιστροφή του
επιδιορθωμένου υπολογιστή χωρίς
χρέωση. Χρέωση μόνο στα έξοδα
παραλαβής και παράδοσης.
9

Πέραν των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει
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τόσο στην τεχνική τους προσφορά όσο και στον πίνακα συµµόρφωσης να
δεσµευθούν θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή τις ακόλουθες εργασίες:
1. Παράδοση των Η/Υ στο Γραφείο του ΕΑΝ στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
2. Τεχνική υποστήριξη για δύο
ελαττωµατικού υπολογιστή εντός 24
προδιαγραφών µέχρι την επιδιόρθωση
υπολογιστή χωρίς χρέωση (χρέωση
παράδοσης).

έτη επί τόπου αντικατάσταση
ωρών µε υπολογιστή αντίστοιχων
και επιστροφή του επιδιορθωµένου
µόνο στα έξοδα παραλαβής και

Β.3 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η προµήθεια του συνολικού αριθµού των παραπάνω ειδών θα γίνει σε ΣΑΡΑΝΤΑ
(40) ΗΜΕΡΕΣ, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (προµήθεια και
εγκατάσταση) – σε ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΕΣ από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης ο ανάδοχος δεσµεύεται να παραδώσει τα πρώτα εβδοµήντα (70)
τεµάχια και σε 40 ΗΜΕΡΕΣ από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης για τα
υπόλοιπα εβδοµήντα πέντε (75).
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

145 Φορητοί υπολογιστές με
τις ακόλουθες τεχνικές
προδιαγραφές:
320GB
DVD/CD Multi Burner
1366Χ768 LED
15.6"
Intel Core i3‐2330M Processor
2 πυρήνες ανά επεξεργαστή
2.20GHz
3 USB (2.0)
VGA, HDMI, Ethernet,
Multicard Reader
Gigabit Ethernet
4GB DDR3 1333MHz
Intel HD Graphics 3000
High Definition (HD) Audio,
Conexant 20671 codec
Bluetooth , WLAN 802.11 b/g
>= 3 ώρες
Windows 7
Optical Mousse
Ελάχιστη περίοδος εγγύησης:
2 χρόνια επί τόπου
αντικατάσταση
ελαττωματικού υπολογιστή
εντός 24 ωρών με υπολογιστή
αντίστοιχων προδιαγραφών
μέχρι την επιδιόρθωση και
επιστροφή του
επιδιορθωμένου υπολογιστή
χωρίς χρέωση. Χρέωση μόνο
στα έξοδα παραλαβής και
παράδοσης.
Laptop case / τσάντα
μεταφοράς

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστηµα:______________________________________________
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς το: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ), Αγράφων 3-5, Μαρούσι
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
της….………….για εκτέλεση τµήµατος του έργου «…………….» και συγκεκριµένα για το τµήµα του
έργου που αφορά στην υπερ- περιφέρεια……………….. συνολικής αξίας..................................., σύµφωνα
µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή 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 υποχρεούµαστε 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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστηµα:______________________________________________
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς το: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ), Αγράφων 3-5, Μαρούσι
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 την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό...................
που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο «…………….» και συγκεκριµένα για το τµήµα
του έργου που αφορά στην υπερ- περιφέρεια……………….. συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη
µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 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 ΙII: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
[€]
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Φορητοί Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά
Περιγραφή

ΦΠΑ
23%
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

145

Απαιτήσεις

Τύπος υπολογιστή

Φορητός υπολογιστής

Μέγεθος σκληρού δίσκου

320GB

Περιγραφή εσωτερικού ψηφιακού οδηγού
(Optical Drive)
Τεχνολογία/Ανάλυση οθόνης

DVD/CD Multi Burner

Μέγεθος οθόνης

15.6"

Κατασκευαστής και μοντέλο‐Επεξεργαστής

Intel Core i3‐2330M Processor

Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή

2

Ταχύτητα επεξεργαστή

2.20GHz

Αριθμός εισόδων USB (2.0)

3

Peripheral connections

VGA, HDMI, Ethernet, Multicard Reader

Κάρτα δικτύου

Gigabit Ethernet

Περιγραφή μνήμης RAM

4GB DDR3 1333MHz

Περιγραφή κάρτας γραφικών

Intel HD Graphics 3000

Περιγραφή κάρτας ήχου και μεγαφώνων

High Definition (HD) Audio, Conexant 20671 codec

Ασύρματες συνδέσεις (bluetooth, Wi‐Fi)

Bluetooth , WLAN 802.11 b/g

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

>= 3 ώρες

Λειτουργικό σύστημα και οδηγοί ‐
Λογισμικό
Optical Mouse

Windows 7

Εγγύηση

Ελάχιστη περίοδος: 2 χρόνια
επί τόπου αντικατάσταση ελαττωματικού
υπολογιστή εντός 24 ωρών με υπολογιστή
αντίστοιχων προδιαγραφών μέχρι την επιδιόρθωση
και επιστροφή του επιδιορθωμένου υπολογιστή
χωρίς χρέωση. Χρέωση μόνο στα έξοδα παραλαβής
και παράδοσης.
9

Laptop Case/τσάντα μεταφοράς

1366Χ768 LED

9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € (Αριθµητικώς)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ € (Ολογράφως)

Στοιχεία Υποψηφίου
(Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/∆ΟΥ κ.λπ.)
Ηµεροµηνία:
Υπογραφή Νόµιµου Εκπροσώπου / Σφραγίδα
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