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Μ.Μ
ΔΝΑ (01) ΔΣΟ

Σν ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ» πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηελ εηήζηα «ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ MILLENSYS ηνπ
Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ Σκήκαηνο » κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/16, ζχκθσλα κε ηελ 1774 / 0605-2022 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ
1.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΖ ΤΠΟ ΑΝΑΘΔΖ ΤΝΣΖΡΖΖ

Σν αληηθείκελν ηεο ζπληήξεζεο

ζα είλαη ε « εηήζηα ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ MILLENSYS ηνπ

Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ Σκήκαηνο . Σελ επζχλε γηα ηε ζπληήξεζε ζα έρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε αλάδνρνο εηαηξεία.
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ MILLENSYS ΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ»
εκεηψλεηαη φηη ηα παξαζηαηηθά πνπ ηπρφλ δηαηεζνχλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηηο αλάγθεο αλάζεζεο ππεξεζηψλ « εηήζηαο
ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ MILLENSYS ηνπ Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ Σκήκαηνο» ζηελ Αλάδνρν εηαηξεία ππφθεηληαη
ζηε δηαδηθαζία εκπηζηεπηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ GDPR, ε δε αλάδνρνο εηαηξεία δεζκεχεηαη απνιχησο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ
απνξξήηνπ θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο.
Η ηερληθή πεξηγξαθή ηεο αλσηέξσ κειέηεο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε (Παξάξηεκα Α)
Η εθηίκεζε ηεο ακνηβήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 11.800,00 επξψ πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο εθηέιεζήο ηνπ έρεη εθδνζεί ε ππ'
αξηζκ 1939 / 25-05-2022 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη ε δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ 14.632,00 (κε ΦΠΑ) ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 0887
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2022.
Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα δεκνζηεπηεί ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηελ 03-06-2022 ζηνλ ηζηφηνπν
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ) ηελ 03-06-2022 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηελ 03-06-2022
2.

ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ 10-06-2022 θαη ψξα…14.00 μ.μ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ , ηαρπδξνκηθή Γ/λζε
Γεκεηζάλαο 7 Ακπειφθεπνη ,Αζήλα Σ.Κ 11522
Πεξηερφκελν θαθέινπ
Ο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη:
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Α. ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΥΝΙΚΖ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο, κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ
πξνζθέξνληνο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα.
Δλαιιαθηηθή πξνζθνξάο δελ ζα γίλεη δεθηή. Δπίζεο δελ γίλεηαη δεθηή, πξνζθνξά πνπ μεπεξλά ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Β. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηελ ππνβνιή απηήο εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ
εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπνπ ζα δειψλεηαη φηη:


Γελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16.



Γελ έρεη ζπλαθζεί θαηά ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ ζχκβαζε απεπζείαο αλάζεζεο κε ην
Ννζνθνκείν ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ»



Έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπλεκκέλσλ εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ δεκφζηαο
ζχκβαζεο: «αλάζεζε ππεξεζηψλ εηήζηαο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ MILLENSYS ηνπ
Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ Σκήκαηνο» θαη δειψλεη ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία αλάζεζήο ηεο.

Η αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε σο άλσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα θέξεη Βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Τπεξεζία ή Αξρή ή
ηζνδχλακα λα έρεη εθδνζεί κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο gov.gr
Γ. Απόζπαζμα ηοσ ποινικού μηηρώοσ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή
αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Η ππνρξέσζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:
α) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. Δ.Δ.) θαη Ιδησηηθψλ
Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο.
β)

ηηο

πεξηπηψζεηο

αλσλχκσλ

εηαηξεηψλ

(Α.Δ.)

ηνλ

Γηεπζχλνληα

χκβνπιν,

ηα

κέιε

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί
ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο.
γ) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή
δ)

ζηηο

ππφινηπεο

πεξηπηψζεηο

λνκηθψλ

πξνζψπσλ,

ηνλ

θαηά

πεξίπησζε

λφκηκν

εθπξφζσπν.
Γ. Πιζηοποιηηικό θορολογικής ενημερόηηηας, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.) ζε ηζρχ θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.
Δ. Πιζηοποιηηικό αζθαλιζηικής ενημερόηηηας
Οη Έιιελεο κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ θάιπςε θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζήο ηνπο. Οη
εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα εηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ Eεθθα (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο} γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γελ απνηεινχλ απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο
εηαηξίαο, απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ- κειεηεηψλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη.
Σ. Τπεύθσνη δήλφζη ηνπ πξνζθέξνληνο φηη:


Γελ

έρεη

εθδνζεί

γηα

ηελ

αζέηεζε

δηθαζηηθή
ησλ

ή

δηνηθεηηθή

ππνρξεψζεψλ

απφθαζε
ηνπ

φζνλ

κε

ηειεζίδηθε

αθνξά

ζηελ

θαη

δεζκεπηηθή

θαηαβνιή

θφξσλ

ηζρχ
ή

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.


Γελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ, γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 νη
νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ,



Γελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε σο άλσ Τπεχζπλε Γήισζε ζα πξέπεη λα θέξεη Βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Τπεξεζία ή Αξρή ή
ηζνδχλακα λα έρεη εθδνζεί κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο gov.gr
ΙΥΤ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη γηα δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Δάλ ε
πξνζθνξά αλαθέξεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Η αλαθνίλσζε επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ ππνςήθην αλάδνρν
κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί.
3.

ΣΙΜΔ

ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο (ρσξίο ΦΠΑ) ζα πεξηιακβάλνληαη:
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Η αμία ηεο πξνζθεξφκελεο κειέηεο ζε ΔΤΡΧ.



Όιεο νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη δαζκνί; ηέιε θαζψο θαη ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ή άιιεο ακνηβέο θαη
επηβαξχλζεηο.



Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο επηβιεζνχλ ηέιε θαη θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ πθηζηάκελνη, ην πνζφ πιεξψλεηαη ή
εθπίπηεη αληηζηνίρσο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ.

4.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ
θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο: ζπκβάζεηο j ή δηεζλείο (δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ,; νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.
4412/2016.
5.

ΔΠΙΒΛΔΦΖ- ΠΑΡΑΛΑΒΖ

ρεηηθά

κε

ηελ

ππνγξαθή

ηνπ

ζπκθσλεηηθνχ,

ηζρχνπλ

ηα

πξνβιεπφκελα

ζηηο

παξ.

4,5,7,8

ηνπ

άξζξνπ 105 θαζψο θαη ζηξ άξζξν 182 ηνπ λ. 4412/2016.
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο , κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε κειέηε είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ
πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ:

1.

Σν ζπκθσλεηηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ησλ παξαζρεζεηζψλ εμεγήζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 88 θαη

89 ηνπ λ. 4412/2016, ηδίσο σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κε ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο δηακφξθσζε ηελ πξνζθνξά ηνπ

2.

Η παξνχζα Πξφζθιεζε,

3.

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά,

4.

Η Σερληθή Πξνζθνξά,

Σα αλσηέξσ έγγξαθα , ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ φπσο δηακνξθψζεθαλ, κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ
παξαζρέζεθαλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ
Η δηάξθεηα γηα ηελ εηήζηα «ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ MILLENSYS ηνπ Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ Σκήκαηνο νξίδεηαη ζε
έλα (01) έηνο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Η αλαζέηνπζα αξρή ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ αλάδνρν ηα πξφζσπα πνπ ζα επηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο
ζχκβαζεο,
Οη αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ησλ επηβιεπφλησλ νξίδνληαη θαηά ην άξζξν 183 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4782/2021 θαη
ηζρχεη.
6.

ΠΡΟΘΔΜΙΔ-ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο ζπλνιηθφο θαζαξφο ρξφλνο ηεο, ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
7.

ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΖΣΡΔ

Οη πξνβιεπφκελεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Ν4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4782/2021 θαη ηζρχεη.
8.

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ

Ο αλψηαηνο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππφ αλάζεζε κειέηεο αλέξρεηαη ζε 14.632,00 .€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ην πιάλν ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο θαη κε
ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ αλαινγεί ζην εθάζηνηε παξαδνζέλ ηκήκα κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ.
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο
θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.O
O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμή ηνπ:



Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ



Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο



Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, ή ηηο αζθαιηζηηθέο
ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ, θιπ), φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ
πξφζσπν. Οη ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηνπο.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαηά αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη
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φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α γηα ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
β) Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ.
γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε
άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4152/2013 (ΦΔΚ Α/107/09-05-2013).
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθε0ηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή
αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο.
Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο
δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ.
9.

ΛΖΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΖ

Η ιήμε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ δε ζπληξέρνπλ ιφγνη πξφσξεο ιχζεο (έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ή δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο), πηζηνπνηείηαη κε ηελ
παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο
κειέηεο θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν189 ηνπ Ν. 4412/2016,φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην
Ν.4782/2021 θαη ηζρχεη.

Η ΤΝΣΆΞΑΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΧΣΖ ΥΑΛΒΑΣΙΧΣΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

1.1. Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο γηα ην ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο θαη
εξγαζίαο ηαηξηθήο εηθφλαο pacs κε θάιπςε εξγαζίαο , ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (1) ελφο έηνπο.
1.1.1.

Απφ ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο εμαηξνχληαη παληφο είδνπο αλαιψζηκα πιηθά (θηικ, ραξηηά,
θαζέηεο,CD, εηηθέηεο, κπαηαξίεο θιπ)

1.1.2.

ε πεξίπησζε πνπ, ιφγσ παιαηφηεηαο (άλσ ησλ 10 εηψλ) θαη έιιεηςεο αληαιιαθηηθψλ δελ κπνξεί λα
απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία θάπνηνπ εμνπιηζκνχ, ηφηε απηφο, ζα αθαηξείηαη απφ ηελ χκβαζε κε
κείσζε ηνπ αλάινγνπ ηηκήκαηνο ρσξίο άιιε ππνρξέσζε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη
εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν γηα ηελ αδπλακία επηζθεπήο ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ. Η εκέξα αθαίξεζεο απφ
ηελ χκβαζε ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζα είλαη ε εκέξα γλσζηνπνίεζεο ηεο βιάβεο ηνπ ζηνλ Αλάδνρν.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε ηηκνιφγεζε ζα δηαθφπηεηαη απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο βιάβεο
ηνπ ζηνλ Αλάδνρν.

1.2.

Ο Αλάδνρνο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, κε εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο ηερληθνχο ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο ηνπ θαη ηα εηδηθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ:
1.2.1.

αλαιακβάλεη ηελ επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ. Η πξνζέιεπζε ησλ ηερληθψλ ηνπ Αλάδνρνπ πληεξεηή γηα
ηηο επηζθεπέο ζα ιακβάλεη ρψξα εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ιήςε ηεο έγγξαθεο ή
ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο. Η αλαγγειία ηεο βιάβεο ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο
ψξεο θαη εκέξεο.

1.2.2.

πξαγκαηνπνηεί θάζε επηζθεπή απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη απφ 08:30 έσο ψξα 16:30 εθηφο
αξγηψλ, κε απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ κεηά απφ
θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.

1.2.3.

1.2.2.1.

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, εάλ ππάξμεη απφιπηε αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο εξγαζηψλ
θαηά ηελ δηάξθεηα άιισλ εκεξψλ θαη σξψλ, εθηφο ησλ σο άλσ, ην Ννζνθνκείν ζα κπνξεί
λα δίλεη ζρεηηθή εληνιή ζηνλ Αλάδνρν πληεξεηή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα
ρξεζηκνπνηείηαη ην πξνβιεπφκελν πξνζαπμεκέλν σξνκίζζην ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ή
εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θιπ.

1.2.2.2.

ε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε είλαη αδχλαην λα απνθαηαζηαζεί ζην Ννζνθνκείν, ην
κεράλεκα ζα κεηαθέξεηαη ζην ηερληθφ ηκήκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα επηζθεπή.

αλαιακβάλεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε (πξνιεπηηθή) ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ε νπνία ζα:
1.2.3.1.

πξαγκαηνπνηείηαη κε πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη κε ην πξνηεηλφκελν
ρξνλνδηάγξακκα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη
απφ ψξα 08:30 έσο ψξα 16:30 εθηφο ενξηψλ, αξγηψλ, θιπ., κε ηα εγθεθξηκέλα
θαζαξηζηηθά, θαη ηα πξνβιεπφκελα-πάληα βαζκνλνκεκέλα απφ αξκφδην θνξέαεηδηθά εξγαιεία θαη φξγαλα κεηξήζεσο/ειέγρνπ.

1.2.3.2.

πεξηιακβάλεη:
1.2.3.2.1.

Σνλ θαζαξηζκφ, ηελ απνκάθξπλζε ζθφλεο εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά .

1.2.3.2.2.

Σνλ έιεγρν ηθαλφηεηαο ιεηηνπξγίαο θαη θαιήο απνδφζεσο.

1.2.3.2.3.

Πιήξεο έιεγρνο φισλ ησλ θαξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.

1.2.3.2.4.

Έιεγρνο γεσκεηξίαο νζνλψλ θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο εηθφλαο.

1.2.3.2.5.

Καζαξηζκφο θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξσλ.

1.2.3.2.6.

Έιεγρνο log files

1.2.3.2.7.

Δλεκέξσζε Λνγηζκηθνχ.

1.2.3.2.8.

Back up βάζεο δεδνκέλσλ Millensys

1.2.3.2.9.

Δλεκέξσζε firmware

1.2.3.2.10.

Βαζκνλφκεζε ζπζηεκάησλ

1.2.3.2.11.

Δλεκέξσζε νδεγψλ εγθαηάζηαζεο (Η/Τ-ξνκπνηηθφ)
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1.2.3.2.12.

Reindexing βάζεο δεδνκέλσλ Millensys

1.2.3.2.13.

Έιεγρνο κεραλνινγηθψλ ηκεκάησλ

1.2.3.2.14.

Δπαλαξχζκηζε ζπλδέζεσλ.

1.2.3.2.15.

Δπηδηνξζψζεηο δηθηχνπ

1.2.4.

ζπκπιεξψλεη ππνρξεσηηθά ηελ αλαιπηηθή

1.2.5.

ιίζηα ειέγρσλ πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο (check list), ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηερληθφ
ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα παξαδίδεηαη καδί κε ην Γειηίν Δξγαζίαο Σερληθνχ ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο
Σερλνινγίαο.

1.2.6.

δηαζέηεη πξφζβαζε θαη δχλαηαη λα εθαξκφζεη εξγνζηαζηαθέο δηαηαγέο αιιαγήο, πνπ απνζθνπνχλ είηε
ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο, είηε ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο, είηε ζηελ δηεπθφιπλζε
ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο ζπληήξεζεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηνλ εμνπιηζκφ ζε ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ
επίπεδν.

1.2.7.

εθδίδεη θαη παξαδίδεη, ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή, ζην Ννζνθνκείν ππνγεγξακκέλν ην Γειηίν
Δξγαζίαο Σερληθνχ (Service Report) παξαθνινχζεζεο-επηζθεπήο-ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ζην
νπνίν ζα αλαθέξεη:
1.2.7.1.

Σελ θάζε είδνπο ζπληήξεζε, έιεγρν, ξχζκηζε, ή επηζθεπή πνπ πξαγκαηνπνηεί.

1.2.7.2.

Σελ ψξα πξνζέιεπζεο ηνπ, ζε θάζε πεξίπησζε θιήζεο, θαη ηελ δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.

1.2.7.3.

Σελ θχζε ηεο δηαπηζηνχκελεο βιάβεο θαη ηα πηζαλά αίηηα ηεο.

1.2.7.4.

Σηο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ αλαιπηηθά, θαη ηα ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ
αληηθαηαζηάζεθαλ ή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ.

1.2.7.5.

Σηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη
απφδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο.

1.2.7.6.

Σελ ψξα παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο έηνηκνπ πξνο ρξήζε.

1.2.7.7.

Σν Γ.Δ.Σ. (S.R.) ζα ππνγξάθεηαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη απφ ηνλ
ρεηξηζηή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (ηαηξφο) θαη ζα παξαδίδεηαη ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο
Σερλνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.

1.2.8.

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγξάθσο ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ην
ρξνλνδηάγξακκα ζπκβαηηθψλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ.

1.2.9.

ππνρξενχηαη λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο - αζθάιεηαο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ
πνπ απαζρνιεί. Σν Ννζνθνκείν νπδεκία επζχλε θέξεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
ή νπνηνδήπνηε άιινπ αηφκνπ, πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, ιάζνο πξαθηηθή ή ιάζνο ελέξγεηα ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ.

1.2.10.

ππνρξενχηαη λα επηδεηθλχεη ηα θαηεζηξακκέλα αληαιιαθηηθά ή αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά ζηνλ Μεραληθφ
ηνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ή ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ησλ Δξγαζηψλ πνπ πηζαλφλ λα
νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν.

1.2.11.

ππνρξενχηαη λα παξαρσξεί πξνηεξαηφηεηα ζην Ννζνθνκείν καο ζηελ εμππεξέηεζε (ηειεθσληθή
εμππεξέηεζε, αληαπφθξηζε ηερληθνχ, δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ).

1.3. Ο κέγηζηνο εηήζηνο παξαδεθηφο ρξφλνο, θαηά ηνλ νπνίν ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο

ή δπζιεηηνπξγίαο ηνπ (Down Time), θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, δε ζα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15)
εξγάζηκεο εκέξεο εηεζίσο γηα ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ.
1.3.1.

Γηα θάζε εξγάζηκε κέξα ππέξβαζεο ηνπ παξαπάλσ ρξφλνπ αθηλεηνπνίεζεο ζα παξαηείλεηαη απηφκαηα
ε ηζρχο ηεο παξνχζαο θαηά πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ παξακέλεη εθηφο
ιεηηνπξγίαο.

1.3.2.

Οη εκέξεο αθηλεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε θαζψο θαη νη εκέξεο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ εξγνζηαζηαθψλ κεηαηξνπψλ θαη αλαβαζκίζεσλ, δελ πξνζκεηξνχληαη ζηνλ ρξφλν
Down time.

1.3.3.

Δπίζεο δελ ζα πξνζκεηξείηαη ζηνλ ρξφλν DOWN TIME ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν πθίζηαληαη
ιφγνη πνπ αληηθεηκεληθά ζπληζηνχλ αλσηέξα βία.
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΚΣΙΜΖΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελφο έηνπο (1)
ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟ

ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

Γηαδηθηπαθφ χζηεκα αξρεηνζέηεζεο θαη
επεμεξγαζίαο ηαηξηθψλ εηθφλσλ Λνγηζκηθνχ
hardware pacs server

Vision tools workspace

Control room Αμνληθνχ
Σνκνγξάθνπ

Δληαίν ζχζηεκα δηαλνκήο ηαηξηθψλ εηθφλσλ
ζε cd/dvd θαη εθηχπσζεο ζε θνηλφ ραξηί
Λνγηζκηθφ Λνγηζκηθφ hardware : ηαζκφο
ρεηξηζκνχ, ξνκπνηηθφ ζχζηεκα cd/dvd,
εθηππσηήο Α3

Epson disc producer
pp100ii&oki c843

Control room Αμνληθνί
Σνκνγξάθνπ

ηαζκφο εξγαζίαο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο
ηαηξηθήο εηθφλαο(ινγηζκηθφ pacs
mammoview,ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα dell,
δηαγλσζηηθή νζφλε 2,ζπκβαηηθε νζφλε
1,ups ζχζηεκα)

Vision tools mammoview

Υψξνο δηάγλσζεο
Μαζηνγξαθηψλ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β

1.

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΠΟΜ

Α/

ΑΠΑΙΣΗ

Α

Η
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1.1Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο
γηα ην ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο θαη εξγαζίαο ηαηξηθήο εηθφλαο pacs κε θάιπςε
εξγαζίαο , ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (1) ελφο έηνπο.
1.1.1

Απφ ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο εμαηξνχληαη παληφο είδνπο
αλαιψζηκα πιηθά (θηικ, ραξηηά, θαζέηεο,CD, εηηθέηεο, κπαηαξίεο θιπ)
1.1.2
ε πεξίπησζε πνπ, ιφγσ παιαηφηεηαο (άλσ ησλ 10 εηψλ) θαη έιιεηςεο
αληαιιαθηηθψλ δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία θάπνηνπ
εμνπιηζκνχ, ηφηε απηφο, ζα αθαηξείηαη απφ ηελ χκβαζε κε κείσζε ηνπ
αλάινγνπ ηηκήκαηνο ρσξίο άιιε ππνρξέσζε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν γηα ηελ αδπλακία επηζθεπήο
ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ. Η εκέξα αθαίξεζεο απφ ηελ χκβαζε ηνπ ελ
ιφγσ εμνπιηζκνχ ζα είλαη ε εκέξα γλσζηνπνίεζεο ηεο βιάβεο ηνπ ζηνλ
Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ηηκνιφγεζε ζα δηαθφπηεηαη απφ ηελ
εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο βιάβεο ηνπ ζηνλ Αλάδνρν.
1.2
Ο Αλάδνρνο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, κε εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο
ηερληθνχο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο ηνπ θαη ηα εηδηθά
εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ:
1.2.1 αλαιακβάλεη ηελ επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ. Η πξνζέιεπζε
ησλ ηερληθψλ ηνπ Αλάδνρνπ πληεξεηή γηα ηηο επηζθεπέο ζα
ιακβάλεη ρψξα εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ιήςε
ηεο έγγξαθεο ή ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο.
Η αλαγγειία ηεο βιάβεο ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη
εκέξεο.
1.2.2
1

1.2.2.2

1.2.3

πξαγκαηνπνηεί θάζε επηζθεπή απφ Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή θαη απφ 08:30 έσο ψξα 16:30 εθηφο
αξγηψλ, κε απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ γηα ηνλ
εληνπηζκφ θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ κεηά απφ
θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.
1.2.2.1
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, εάλ ππάξμεη
απφιπηε αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο
εξγαζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα άιισλ εκεξψλ
θαη σξψλ, εθηφο ησλ σο άλσ, ην
Ννζνθνκείν ζα κπνξεί λα δίλεη ζρεηηθή
εληνιή ζηνλ Αλάδνρν πληεξεηή. ε απηή
ηελ πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην
πξνβιεπφκελν πξνζαπμεκέλν σξνκίζζην
ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ή εξγαζίαο θαηά ηηο
αξγίεο θιπ.
ε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε είλαη αδχλαην λα
απνθαηαζηαζεί ζην Ννζνθνκείν, ην κεράλεκα ζα
κεηαθέξεηαη ζην ηερληθφ ηκήκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα
επηζθεπή.

αλαιακβάλεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε (πξνιεπηηθή) ζπληήξεζε
ηνπ εμνπιηζκνχ, ε νπνία ζα:
1.2.3.1

πξαγκαηνπνηείηαη κε πηζηνπνηεκέλεο
δηαδηθαζίεο θαη κε ην πξνηεηλφκελν
ρξνλνδηάγξακκα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ
νίθν, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη απφ
ψξα 08:30 έσο ψξα 16:30 εθηφο ενξηψλ,
αξγηψλ, θιπ., κε ηα εγθεθξηκέλα
θαζαξηζηηθά, θαη ηα πξνβιεπφκελα-πάληα
βαζκνλνκεκέλα απφ αξκφδην θνξέα-εηδηθά
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εξγαιεία θαη φξγαλα κεηξήζεσο/ειέγρνπ.
1.2.3.2

1.2.4

πεξηιακβάλεη:
1.2.3.2.1

Σνλ θαζαξηζκφ, ηελ
απνκάθξπλζε ζθφλεο
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά .

1.2.3.2.2

Σνλ έιεγρν ηθαλφηεηαο
ιεηηνπξγίαο θαη θαιήο
απνδφζεσο.

1.2.3.2.3

Πιήξεο έιεγρνο φισλ ησλ
θαξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.

1.2.3.2.4

Έιεγρνο γεσκεηξίαο
νζνλψλ θαζψο θαη ηεο
πνηφηεηαο εηθφλαο.

1.2.3.2.5

Καζαξηζκφο θίιηξσλ θαη
αλεκηζηήξσλ.

1.2.3.2.6

Έιεγρνο log files

1.2.3.2.7

Δλεκέξσζε Λνγηζκηθνχ.

1.2.3.2.8

Back up βάζεο δεδνκέλσλ
Millensys

1.2.3.2.9

Δλεκέξσζε firmware

1.2.3.2.10

Βαζκνλφκεζε ζπζηεκάησλ

1.2.3.2.11

Δλεκέξσζε νδεγψλ
εγθαηάζηαζεο (Η/Τξνκπνηηθφ)

1.2.3.2.12

Reindexing βάζεο
δεδνκέλσλ Millensys

1.2.3.2.13

Έιεγρνο κεραλνινγηθψλ
ηκεκάησλ

1.2.3.2.14

Δπαλαξχζκηζε
ζπλδέζεσλ.

1.2.3.2.15

Δπηδηνξζψζεηο δηθηχνπ

ζπκπιεξψλεη ππνρξεσηηθά ηελ αλαιπηηθή
ιίζηα ειέγρσλ πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο (check list), ε
νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηερληθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα
παξαδίδεηαη καδί κε ην Γειηίν Δξγαζίαο Σερληθνχ ζην Σκήκα
Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο.

1.2.5

δηαζέηεη πξφζβαζε θαη δχλαηαη λα εθαξκφζεη εξγνζηαζηαθέο
δηαηαγέο αιιαγήο, πνπ απνζθνπνχλ είηε ζηελ βειηηζηνπνίεζε
ηεο αζθάιεηαο, είηε ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο, είηε ζηελ
δηεπθφιπλζε ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο ζπληήξεζεο, δηαηεξψληαο
παξάιιεια ηνλ εμνπιηζκφ ζε ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ επίπεδν.

1.2.6

εθδίδεη θαη παξαδίδεη, ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή, ζην
Ννζνθνκείν ππνγεγξακκέλν ην Γειηίν Δξγαζίαο Σερληθνχ
(Service Report) παξαθνινχζεζεο-επηζθεπήο-ζπληήξεζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ, ζην νπνίν ζα αλαθέξεη:
1.2.6.1

Σελ θάζε είδνπο ζπληήξεζε, έιεγρν,
ξχζκηζε, ή επηζθεπή πνπ πξαγκαηνπνηεί.

1.2.6.2

Σελ ψξα πξνζέιεπζεο ηνπ, ζε θάζε
πεξίπησζε θιήζεο, θαη ηελ δηάξθεηα ηεο
εξγαζίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.

1.2.6.3

Σελ θχζε ηεο δηαπηζηνχκελεο βιάβεο θαη
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ηα πηζαλά αίηηα ηεο.

1.3.2

Σηο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ αλαιπηηθά, θαη ηα
ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ
ή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ.

1.2.6.5

Σηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο
ηνπ κεραλήκαηνο.

1.2.6.6

Σελ ψξα παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο
έηνηκνπ πξνο ρξήζε.

1.2.6.7

Σν Γ.Δ.Σ. (S.R.) ζα ππνγξάθεηαη κεηά ην
πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη απφ ηνλ ρεηξηζηή
ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (ηαηξφο) θαη ζα
παξαδίδεηαη ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο
Σερλνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.

1.2.7

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγξάθσο ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο
Σερλνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ ην ρξνλνδηάγξακκα ζπκβαηηθψλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ.

1.2.8

ππνρξενχηαη λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο αζθάιεηαο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί. Σν
Ννζνθνκείν νπδεκία επζχλε θέξεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ή νπνηνδήπνηε άιινπ αηφκνπ, πνπ νθείιεηαη ζε
ακέιεηα, ιάζνο πξαθηηθή ή ιάζνο ελέξγεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.

1.2.9

ππνρξενχηαη λα επηδεηθλχεη ηα θαηεζηξακκέλα αληαιιαθηηθά ή
αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά ζηνλ Μεραληθφ ηνπ Σκήκαηνο
Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ή ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ησλ
Δξγαζηψλ πνπ πηζαλφλ λα νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν.

1.2.10

ππνρξενχηαη λα παξαρσξεί πξνηεξαηφηεηα ζην Ννζνθνκείν καο
ζηελ εμππεξέηεζε (ηειεθσληθή εμππεξέηεζε, αληαπφθξηζε
ηερληθνχ, δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ).

1.3

1.3.1

1.2.6.4

Ο κέγηζηνο εηήζηνο παξαδεθηφο ρξφλνο, θαηά ηνλ νπνίν ν ελ ιφγσ
εμνπιηζκφο βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο ή
δπζιεηηνπξγίαο ηνπ (Down Time), θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο
ηεο ζχκβαζεο, δε ζα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο
εηεζίσο γηα ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ.
Γηα θάζε εξγάζηκε κέξα ππέξβαζεο ηνπ παξαπάλσ ρξφλνπ
αθηλεηνπνίεζεο ζα παξαηείλεηαη απηφκαηα ε ηζρχο ηεο παξνχζαο θαηά
πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ παξακέλεη εθηφο
ιεηηνπξγίαο.
Οη εκέξεο αθηλεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε
θαζψο θαη νη εκέξεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνζηαζηαθψλ
κεηαηξνπψλ θαη αλαβαζκίζεσλ, δελ πξνζκεηξνχληαη ζηνλ ρξφλν Down
time.

1.3.3 Δπίζεο δελ ζα πξνζκεηξείηαη ζηνλ ρξφλν DOWN TIME ην ρξνληθφ δηάζηεκα
γηα ην νπνίν πθίζηαληαη ιφγνη πνπ αληηθεηκεληθά ζπληζηνχλ αλσηέξα βία.

H πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ:
1. ην πηζηνπνηεηηθφ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα
2

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
ζπλεκκέλν Πίλαθα.
2.

ηηο βεβαηψζεηο εθπαίδεπζεο ησλ κεραληθψλ ηεο απφ ηνλ σο άλσ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν
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3.

έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 ηνπ ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα

4.

έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ ISO 13485:2012 ή κεηαγελέζηεξν ηνπ ζπκκεηέρνληνο
νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα εκπνξία θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ,
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα.

5.

ηελ βεβαίσζε φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο
ΓΤ8δ/Γ.Π.

νηθ/1348/2004,

(δηαθίλεζε,

θαη

ηερληθή

ππνζηήξημε

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ).

Σα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ζηον οποίο περιγράθεηαι αναλσηικά ηο προζθερόμενο είδος κε ην
ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα ηερληθά
θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή κε ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη)
άιισλ επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα φηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ("ΝΑΙ" ή "ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε
παξαπνκπή – αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη.
Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο
παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη:
1. ηε ηήιε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο
γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΙ/ ΟΥΙ
εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ
αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο
πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.
3. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα
πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ
εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ
θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο.
4. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πιήξεο ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο
(π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί
ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία
θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.
1599/1986)
ΠΡΟ(1):

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ»

Ο – Η Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:

Σει:

Σφπνο Καηνηθίαο:

Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986,
δειψλσ φηη:
Αλαθεξφκελνη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε αξηζκφ………. γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «………….» σο λφκηκνο
εθπξφζσπνο/κέινο ηνπ Γ../δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο/ ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο …….κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δελ έρσ
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα
αθφινπζα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.
3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L
309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011,
ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
ΣΖΡΔΙ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΡΓΑΣΙΚΖ ΚΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΖ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
ΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΙ ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΖΖ,
Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΖΖ, ΣΧΝ ΟΠΟΙΧΝ Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ΔΛΑΒΔ ΠΛΖΡΖ ΚΑΙ ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΖ ΓΝΧΖ,
ΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΙΓΖ/ΤΠΖΡΔΙΔ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΙ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΖΖ,
ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΙΝΑΙ ΑΛΖΘΖ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΖ,
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ΠΑΡΑΙΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΑΠΟΕΖΜΙΧΖ ΣΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΟΠΟΙΑΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΖ, ΑΚΤΡΧΖ Ζ ΜΑΣΑΙΧΖ ΣΟΤ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ,
ΤΜΜΔΣΔΥΔΙ ΜΔ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ,
ΣΖΡΔΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΞΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΝΑ ΣΖΡΔΙ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΔΦΟΟΝ ΔΠΙΛΔΓΔΙ, ΣΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΖ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΖ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΑΦΑΛΙΣΙΚΖ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΙΚΖ ΝΟΜΟΘΔΙΑ, ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΠΙΣΔΙ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ ΣΖ ΈΝΧΖ, ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ, ΤΛΛΟΓΙΚΔ
ΤΜΒΑΔΙ Ζ ΓΙΔΘΝΔΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΚΙ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ, ΟΙ ΟΠΟΙΔ ΑΠΑΡΙΘΜΟΤΝΣΑΙ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Υ ΣΟΤ ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΟ
Α ΣΟΤ Ν. 4412/2016,

δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο εθφζνλ επηιεγεί,
ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη
ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Ηκεξνκελία:
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Ο – Η Γει.
(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε
ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη
κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή
ηελ δεινχζα.
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