ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ. 115 27
Τηλέφωνο : 210 7770 697

Αθήνα:19/06/2012

FAX : 210 7770 771
E-mail: info@hhf-greece.gr
Θέμα: Προκήρυξη Διαγωνισμού (Ανοιχτή διαδικασία), για την επιλογή Αναδόχου με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά στο πλαίσιο του
υποέργου 1:«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορίας και χώρου
εργασίας», του Έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Έργο ΥΔΡΙΑ.
Πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού:
ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση», με κωδικό MIS 374772 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας
Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής 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» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007).
2.
Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-72007).
3.
Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», ως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση και
ενίσχυση των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
και άλλες διατάξεις.
4.
Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-22005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-11-2005).
5.
Τον Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα το άρθρο 24
(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
6.
Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης, όπως ισχύει.
7.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ , 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
8.
Τον Ν. 2039/1939 Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των
Νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών
καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.

1.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την προμήθεια λογισμικού και
hardware, το οποίο εντάσσεται στο Έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την
Πράξη ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του
Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση», του Ε.Π.
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Τα υπό προμήθεια είδη είναι τα ακόλουθα:
Είδος

Ποσότητα

Σταθεροί Η/Υ

2

Φορητοί Η/Υ

9

Φωτοτυπικό μηχάνημα

1

Μνήμη HP 8GB PC2 5300 DDR2 DIMM

1

Δικτυακός αποθηκευτικός χώρος με 6 σκληρούς δίσκους N8800

1

Πιστοποιητικά ασφαλούς πρόσβασης

1

Λογισμικό προστασίας δεδομένων της Microsoft (DPM 2010)

1

Σύστημα διαχείρισης έργων της Primavera P6 Professional

1

Πρόγραμμα Adobe Acrobat Professional 10

1

Πρόγραμμα SPSS

1

Πρόγραμμα XLine

1

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (20,147.55 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
23%.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/07/2012, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας (Καισαρείας 13 &
Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα). Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται από το
γενικό πρωτόκολλο εισερχομένων του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας (ΕΙΥ) ή από τη σφραγίδα
του ταχυδρομείου. Η παρούσα προκήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα
www.hhf-greece.gr από την Τρίτη 19/06/2012 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο ΕΙΥ μετά
την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του EIY
Δημήτριος Τριχόπουλος
Κοινοποίηση:
1.Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης,
(Γλάδστωνος 1α και Πατησίων, Αθήνα).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας προκήρυξης, οι παρακάτω όροι
έχουν την αντίστοιχη σημασία:
Ανάδοχος: Ο Υποψήφιος προμηθευτής που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση
προμήθειας με την Αναθέτουσα Αρχή.
Αναθέτουσα Αρχή: το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας (ΕΙΥ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ. 115 27

2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Το πλήρες κείμενο του Τεύχους Διαγωνισμού διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα http://www.hhf-greece.gr .
Για τη διάθεση του Τεύχους Διαγωνισμού και σε έντυπη μορφή, εφόσον το επιθυμούν, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή στα γραφεία της στην οδό
Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ. 115 27, στην Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210
7770697 FAX: 210 7770771 (υπεύθυνη κ. Μαρία Φραγκιουδάκη) κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες 10:00-14:00.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, είτε καταθέτοντας την
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο έως την Δευτέρα
09/07/2012 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στην οδό Καισαρείας 13 &
Αλεξανδρουπόλεως, Τ.Κ. 115 27, στην Αθήνα.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη,
με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με
ημερομηνία ταχυδρομείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής
προσφορών, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα ληφθούν υπόψη στο Διαγωνισμό.
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4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15,513.61€ καθαρή αξία
συν ΦΠΑ 23% 4,633.94€ σύνολο 20,147.55€.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου θα γίνει κατά την παραλαβή του προϊόντος
κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης. Όλες οι
πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών /
παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
5. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Διαγωνισμού, καθώς και όλα τα έγγραφα και στοιχεία του
Φακέλου Προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

6.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
6.1 Δικαιούχοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που
ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους
που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία
γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
6.2 Αποκλεισμός συμμετοχής
Από τον Διαγωνισμό θα αποκλεισθούν όσοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια
του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα εάν οι ίδιοι ή -σε
περίπτωση που είναι ένωση προσώπων- έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός
φορέας, έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης, σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, επίσης
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ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218
ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ).
Επίσης, κάθε Υποψήφιος μπορεί να αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο
43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007, εάν ο ίδιος, ή -σε περίπτωση που είναι ένωση προσώπων- έστω
και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας:
α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία.
β) κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού.
γ) καταδικάσθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την
επαγγελματική διαγωγή του.
δ) έχει διαπράξει συναφές με το Διαγωνισμό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.
ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
ζ) είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών που απατούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος.
Θα αποκλεισθεί επίσης:
α) ο Υποψήφιος / Διαγωνιζόμενος, ο οποίος δεν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα
επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα).
β) ο Υποψήφιος / Διαγωνιζόμενος, ο οποίος δεν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ή/και έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις
αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη.
γ) ο Υποψήφιος / Διαγωνιζόμενος, ο οποίος έχει αποκλεισθεί από Διαγωνισμούς για
προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
δ) ο Υποψήφιος / Διαγωνιζόμενος, ο οποίος έχει απολέσει το δικαίωμα να συμμετέχει σε
δημόσιους Διαγωνισμούς με απόφαση δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, διότι δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
ε) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
ανωτέρω κυρώσεις.
στ) οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για τουλάχιστον ένα μέλος της.
ζ) τα νομικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκομίσει κατά την υποβολή
της προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης.
η) οι ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκομίζουν
συμφωνητικό μεταξύ των μελών τους, το οποίο θα αφορά στο συγκεκριμένο έργο.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψήφιους για 30 ημέρες υπολογιζόμενες
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που η
Αναθέτουσα Αρχή ενδεχομένως τους ζητήσει να παρατείνουν την προσφορά τους κατά τα
κάτωθι οριζόμενα.
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7.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την προκήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7.3 Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω
οριζόμενο. Μετά τη λήξη του ανωτέρω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ματαιώνονται.
8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξυσίματα,
σβησίματα, προσθήκες ή/ και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα
ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, η δε Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την
τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής.
8.2 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο που θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
και θα περιλαμβάνει όλα προβλεπόμενα στην παρούσα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα.
8.3. Στο φάκελο εκάστης προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
-Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
-Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το Διαγωνισμό
-Ο αριθμός της προκήρυξης και ο πλήρης τίτλος του έργου
-Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
-Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (Υποψηφίου)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & HARDWARE
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Έργο "ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και
στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και
εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση"».
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:
Αποστολέας:
8.4 Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με ένδειξη "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ"
και τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου
υπογραφής, στην οποία:
i) να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος Διαγωνισμού
ii) να δηλώνεται ότι, έως και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
 δε συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού από τους
αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007
 δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
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της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 δεν έχουν αποκλεισθεί από Διαγωνισμούς του Δημοσίου λόγω αντισυμβατικής
συμπεριφοράς, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των
συμβατικών τους υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών τους προς τις Υπηρεσίες του
Δημοσίου Τομέα, σε περίπτωση που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις.
 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο με αναφορά στο ειδικό επάγγελμά τους. Σε
περίπτωση αλλοδαπού διαγωνιζόμενου ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης.
 τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (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).
iii) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα.
Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

8.5 Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με ένδειξη "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου τοποθετούνται οι τεχνικά χαρακτηριστικά
του προσφερόμενου Έργου σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του έργου. Οι
Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποδείξουν την τεχνική αρτιότητα των υπό προμήθεια ειδών και
ειδικότερα:

 Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης, όσο και τα συνυποβαλλόμενα
prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα), προκειμένου να επιτυγχάνεται η αντικειμενική αξιολόγηση.
Επιπλέον, θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της εγγύησης του εξοπλισμού
(διάρκεια, κύριος εξοπλισμός, ανταλλακτικά κ.ο.κ.)
 Πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή ως και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά
σήμανσης CE (ή δηλώσεις συμμόρφωσης CE, εφόσον επιτρέπονται) για τα
προσφερόμενα προϊόντα, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών
της ΕΕ.
.
8.6 Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με σαφή ένδειξη "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Ο φάκελος
Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, αποκλειστικά και μόνο τον
πίνακα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Γ΄ Μέρος: Ειδικές Απαιτήσεις
Οικονομικής Προσφοράς. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, με ακρίβεια δύο
δεκαδικών ψηφίων. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να
τις επιβαρύνει. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι
υποψήφιοι ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών.
8.7. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου είναι αποδεκτές.
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9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9.1 Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς η Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών θα προβεί σε έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν
συνεχεία σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με την κατάρτιση
σχετικού πρακτικού. Ακολούθως θα προβεί σε αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών.
9.2 Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με
τις απαιτήσεις του Μέρους Β΄ : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , καθώς και τους
λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Για τα στοιχεία αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται
συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό για κάθε στοιχείο
αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ορίζεται σε 100.
9.3 Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά. Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη
που παρουσιάζει το μεγαλύτερο άθροισμα (Α) της διαφοράς της τιμής της προσφοράς από
την καθορισμένη ανώτατη τιμή της προκήρυξης, σε χιλιάδες ευρώ με ένα δεκαδικό ψηφίο (επί
του συντελεστή βαρύτητας 0,5) ), και του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης πέραν των 2
απαιτούμενων ετών, σε ακέραιο αριθμό με ένα δεκαδικό ψηφίο (επί του συντελεστή
βαρύτητας 0,5).
Α = (40,0 - Τιμή προσφοράς σε χιλ €)*0,5 + (Προσφερόμενα έτη εγγύησης σε έτη – 2)*0,5
9.4 Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και
παραληφθεί, γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρούσα, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους, εφόσον το επιθυμούν, και οι οποίοι θα έχουν προσκληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
9.5 Οι φάκελοι των προσφορών κατά την παραλαβή τους από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού και Ανάθεσης Σύμβασης αριθμούνται και μονογράφονται. Η μονογραφή έχει την
έννοια ότι ο φάκελος δεν έχει παραβιαστεί. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Ανάθεσης Σύμβασης συντάσσει επί τόπου πίνακα των προσφορών που υποβλήθηκαν
εμπρόθεσμα.
9.6 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη
"πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα". Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση
θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
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10. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη μιας προσφοράς είναι απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Ανάθεσης Σύμβασης. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται όταν δεν πληροί
μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης ή κρίνεται υπερβολικά
χαμηλή. Στην περίπτωση αυτή θα ζητούνται από τον υποψήφιο ανάδοχο προηγουμένως
έγγραφες διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς (πχ. Την τήρηση των διατάξεων
προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της
παροχής, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις κτλ.)
11. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Ανάθεσης Σύμβασης έχει το δικαίωμα, εφόσον το
κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το
περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δε
θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην
Επιτροπή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο
δε θα είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών από τότε που θα ζητηθούν από την
Επιτροπή.
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
12.1 Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού έως και την
κατακυρωτική απόφαση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το σχετικό νομικό πλαίσιο.
Συγκεκριμένα ένσταση μπορεί να κατατεθεί:
(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Η απόφαση περί αποδοχής ή όχι της ένστασης
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
(β) Κατά των πράξεων ή παραλήψεων που αφορούν την συμμετοχή αναδόχου στον
διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού. Επί της ενστάσεως αποφασίζει το Δ.Σ. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά, εντός δύο(2) ημερών από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
(γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την Κατακυρωτική
απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοση των
σχετικών αποφάσεων. Επί της ενστάσεως αποφασίζει το Δ.Σ. το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
12.2 Με την ένσταση που ασκείται από υποψήφιο ανάδοχο κατά της κυρωτικής απόφασης
επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των
δικαιολογητικών που προσκομίζει ο ανάδοχος προς τον οποίο θα γίνει η κατακύρωση.
12.3 Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή
από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας .
13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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Στον Ανάδοχο που έγινε κατακύρωση αποστέλλεται
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:
α) το αντικείμενο του Έργου
β) την ποσότητα
γ) την τιμή
δ) την Αναθέτουσα Αρχή για την οποία προορίζεται το Έργο

απόφαση

κατακύρωσης

που

14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα,
χωρίς κανείς από τους μετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση:
α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού
β) να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση
όρων και προδιαγραφών της προκήρυξης.

15 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
15.1 Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση με ευθύνη και έξοδα του
προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί κατά ή μετά την παράδοση ότι το υπό προμήθεια είδος δεν είναι σε καλή
κατάσταση, θα επιστραφεί στον Προμηθευτή με απαίτηση να αντικατασταθεί.
15.2 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με επιταγή σε ευρώ, η οποία θα εκδοθεί στο όνομά
του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή (εξόφληση) δεν μπορεί
να γίνει πριν από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την
έκδοση του αντίστοιχου Πρακτικού και υπό τον όρο ότι δε συντρέχει περίπτωση επιβολής
προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η εξόφληση γίνεται
με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο
άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου".
15.3 Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει Τιμολόγιο εις τριπλούν που να αναφέρει την
ένδειξη "Εξοφλήθηκε" ή Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δε φέρει την
ένδειξη "Εξοφλήθηκε".
15.4 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει τη συμμόρφωση του προμηθευτή
προς τα ανωτέρω, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της.
15.6 Η παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού θα γίνει το αργότερο εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών από την τηλεφωνική ή με τηλεομοιότυπο παραγγελία, με τη
δυνατότητα παράτασης του εν λόγω χρονικού διαστήματος κατά το ήμισυ κατόπιν σχετικής
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω
χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Οι ποινικές
κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν σε ενδεχόμενη εκπρόθεσμη παράδοση του προϊόντος,
ορίζονται αναλογικά στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου".
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ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζόμενου. Τα ελάχιστα
απαιτούμενα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά
κάτωθι:


Περιγραφές του προσφερόμενου και προτεινόμενου εξοπλισμού και των βασικών
τεχνικών χαρακτηριστικών τους.



Για το κάθε μηχάνημα και υλικό θα υπάρχει τεχνική περιγραφή και θα δίνονται τα
απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά από τα οποία θα προκύπτει η ποιότητα και η
καταλληλότητά του.



Ενδεικτικά αναφέρονται π.χ. η προέλευση, το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος. Τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα υλικά κατασκευής του, οι διαστάσεις του, το βάρος
του, οι αποδόσεις του, κ.λ.π. Έντυπα (PROSPECTUS) των εργοστασίων
κατασκευής με σχέδια λεπτομερειών, για το κάθε προσφερόμενο είδος του
εξοπλισμού.



Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των κυριότερων μηχανημάτων.



Κάθε στοιχείο που ο προσφέρων κρίνει σημαντικό για την αξιολόγησή του

Στο σύνολό της η Τεχνική Προσφορά πρέπει να είναι διατυπωμένη με σαφήνεια και χωρίς
διφορούμενο στοιχεία, ανακρίβειες κ.λ.π. ευκρινώς αναγνώσιμη και γενικά να αποδίδει μια
ολοκληρωμένη εικόνα της εγκατάστασης.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα ανωτέρω, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τον κάτωθι Πίνακα και να τον συμπεριλάβει στο
σφραγισμένο υποφάκελο "Οικονομική Προσφορά".

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
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