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Ηµεροµηνία τελευταίας
δηµοσίευσης στον Τύπο /
Ε. τ. Κ.
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ΘΕΜΑ: Προµήθεια λογισµικού και εξοπλισµού για τη συµπλήρωση συστήµατος
PET/CT της Μονάδας Ποζιτρονικής Τοµογραφίας του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 420/1991 (Α΄/153/11-10-1991), όπως έχει αντικατασταθεί µε
το άρθρο 3 του Π.∆. 239/2004 (Α΄/222/16-11-2004) και ισχύει «Σύσταση ν. π. ι. δ µε την
επωνυµία: Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών».
2. Την υπ’ αριθ. Φ.111/ 2 /63267/Β2/13-07-11 (ΦΕΚ 241 /ΥΟ∆∆ / 29-07-2011) υπουργική απόφαση
(Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ) µε θέµα «∆ιορισµός µελών του ∆. Σ του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδηµίας Αθηνών» καθώς και το πρακτικό (26-10-2011) της 146ης συνεδρίασης του ∆.Σ του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α κατά την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα.
3. Τις διατάξεις της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30.04.2004) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο
µε το Π.∆. 60/2007 (Α΄ 64) και όπως σήµερα ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµόσιων συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L.395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L.76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L.335).
5. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
6. Τις διατάξεις του νόµου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 4,
όπως αυτές έχουν συµπληρωθεί από το άρθρο 46 του νόµου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/2009) µε
την προσθήκη παραγράφου 3.
7. Τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδηµίας Αθηνών, που εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 1983/Β΄/08-11-1999), όπως
έχει τροποποιηθεί µε απόφαση του ∆.Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α στην 126η συνεδρίαση αυτού (διαδικασία
κατάθεσης δικαιολογητικών).
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8. Την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α που ελήφθη στην 148η συνεδρίασή του
(14-12-2011) για την επέκταση των ερευνητικών και κλινικών δυνατοτήτων του συστήµατος
PET/CT του Τοµέα Πυρηνικής Ιατρικής, το οποίο διαθέτει το Ίδρυµα.
9. Την δηµοσιευθείσα «προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια» στο συµπλήρωµα της
Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/S 138-229840 / 20-07-12)
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνονται οι όροι και προδιαγραφές και προκηρύσσεται διεθνής ανοιχτός διαγωνισµός, µε
κριτήριο κατακύρωσης αυτού την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για
την «προµήθεια λογισµικού και εξοπλισµού για τη συµπλήρωση συστήµατος PET/CT της
Μονάδας Ποζιτρονικής Τοµογραφίας του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.»
Οι γενικοί και ειδικοί όροι σύµφωνα µε τους οποίους θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός και θα
εκτελεσθεί στη συνέχεια η υπό ανάθεση σύµβαση ή συµβάσεις περιλαµβάνονται στη συνηµµένη
στην παρούσα απόφαση αναλυτική διακήρυξη η οποία αποτελεί µε αυτήν ενιαίο σύνολο.
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την προµήθεια ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ πλέον του φ.π.α (250.000,00) και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Η προκηρυσσόµενη σύµβαση διαιρείται σε δύο τµήµατα και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλουν προσφορά για ένα ή και τα δύο από τα ζητούµενα τµήµατα (Α΄ ή Β΄).
Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ηµερών από την
αποστολή της διακήρυξης του διαγωνισµού προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τουλάχιστον τριάντα ηµερών (30) ηµερών από την τελευταία
δηµοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τ. ∆.∆.Σ.) και σε
τρεις ηµερήσιες εφηµερίδες εκ των οποίων τουλάχιστον σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές. Ο
ανάδοχος ή οι ανάδοχοι θα επιβαρυνθούν, αναλόγως της αξίας των συµβάσεων που θα τους
ανατεθούν, µε τη δαπάνη δηµοσίευσης του διαγωνισµού.
Η απόφαση και το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισµού να αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα
του δικτυακού τόπου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α: http://www.bioacademy.gr.
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού:
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Σωρανού Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Πέµπτη, 28 Μαρτίου 2013

13:00

8. Προσφορές που κατατίθενται στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
9. Επίσης γίνονται δεκτοί σφραγισµένοι φάκελοι (µε τις ενδείξεις εξωτερικά και το περιεχόµενο
εσωτερικά, όπως αυτά ορίζονται στο Β΄ Μέρος της διακήρυξης) οι οποίοι αποστέλλονται µε
συστηµένη ταχυδροµική αποστολή και παραλαµβάνονται από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α έως και την ανωτέρω
ηµεροµηνία και ώρα. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. δεν αναλαµβάνει ουδεµία ευθύνη για ενδεχόµενη
καθυστέρηση, στην άφιξη των ταχυδροµικώς κατατεθειµένων προσφορών, πέραν του ανωτέρω
ορισµένου χρονικού ορίου. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου
δεν λαµβάνεται υπόψη.
10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια από την επιτροπή διαγωνισµού η οποία θα
ορισθεί µε απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, όπως περιγράφεται στο Β΄ Μέρος της διακήρυξης.
11. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις
αυτών (συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
παραγωγής ή εµπορίας των ζητουµένων στην παρούσα διακήρυξη προϊόντων καθώς και στην
παροχή σχετικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και
προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη.
12. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές
ηµέρες (η.η) από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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13. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλαµβάνει χωρίς κόστος τα έγγραφα του διαγωνισµού από
τα γραφεία του I.IΒ.E.A.A, στην οδό Σωρανού του Eφεσίου 4, Τ.Κ. 115-27, στην Αθήνα, νοτίως
του Π. Γ. Νοσοκοµείου Ν. Θ. Α. «H ΣΩTHPIA» (για επικοινωνία γρ. προµηθειών 210 659 7702 /
548-9 / 566, φαξ 210 659 7547/5 και ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@bioacademy.gr,) κατά
τη διάρκεια των εργασίµων ηµερών και ωρών 11:00–14:30 έως και την 22/03/2013.
14. Έγκυρο θεωρείται το κείµενο των τευχών που παραλαµβάνονται από τα ως άνω γραφεία
σε έντυπη µορφή.
15. Εφόσον, από τους ενδιαφερόµενους, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο
διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σ’ αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από
την λήψη της σχετικής αίτησης.
16. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τον διαγωνισµό, αυτές
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την
υποβολή των προσφορών.
17. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α και τα
εξουσιοδοτηµένα από αυτό πρόσωπα, σε όσους τις ζητήσουν. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. κρίνει αν θα τις
κοινοποιήσει σε όλους του διαγωνιζοµένους.
18. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τη συνηµµένη αναλυτική διακήρυξη, η οποία
αποτελείται από τα εξής Μέρη και Παραρτήµατα και θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της
απόφασης αυτής:
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.

Αντικείµενο διαγωνισµού - Προϋπολογισµός
Γενικοί όροι ανοιχτού διαγωνισµού & εκτέλεσης σύµβασης
Τρόπος Αξιολόγησης
Τεχνικοί και οικονοµικοί όροι
Τεχνικές προδιαγραφές
Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών

Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Μέρος ∆΄
Μέρος Ε΄
Παράρτηµα I

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ – ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α).

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προµήθεια λογισµικού και εξοπλισµού για τη συµπλήρωση υπάρχοντος
συστήµατος PET/CT της Μονάδας Ποζιτρονικής Τοµογραφίας του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ταξινόµηση κατά CPV (κύριο λεξιλόγιο): 48180000-3 Πακέτα
ιατρικού λογισµικού, 33115000-9 Συσκευές τοµογραφίας (πρόσθετο
αντικείµενο), FG11 για επιστηµονικούς σκοπούς - LA23 για ιατρική
χρήση - LA50 για την καρδιολογία - RA14 στη νευρολογία
(συµπληρωµατικό λεξιλόγιο).

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής απόψεως προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισµός για την προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των
τριακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (307.500,00)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:
€ 250.000 - ΦΠΑ: € 57.500).

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισµού του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α (2013).

Ηµεροµηνία διακήρυξης

30/01/2013

Καταληκτική ηµεροµηνία για την
υποβολή προσφυγών κατά των
όρων της διακήρυξης

Τρίτη, 05/03/2013, 17:00

Καταληκτική ηµεροµηνία για την
υποβολή αιτηµάτων για
διευκρινίσεις επί των όρων της
διακήρυξης

18/03/2013

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
κατάθεσης των προσφορών

Πέµπτη 28/03/2013, 13:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα γραφεία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, στην οδό Σωρανού του Eφεσίου 4, Τ.Κ 11527, στην Αθήνα, νοτίως του Π. Γ. Νοσοκοµείου Ν. Θ. Α. «H ΣΩTHPIA»

Ηµεροµηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών

Πέµπτη 28/03/2013, 13:00

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής

5% επί της αξίας µε φ.π.α της προϋπολογιζόµενης δαπάνης για
τα προσφερόµενα τµήµατα.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών, οδός
Σωρανού του Eφεσίου 4, Τ.Κ. 115-27 Αθήνα.

Προθεσµία παράδοσης και
εγκατάστασης των ειδών

Έως σαράντα πέντε (45 η.η) ηµέρες από την υπογραφή της
σύµβασης
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ΜΕΡΟΣ Α΄
Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή των αγορών
Προµήθεια λογισµικού και εξοπλισµού για τη συµπλήρωση του υπάρχοντος συστήµατος
PET/CT τύπου Biograph™ 6/CT SOMATOM EMOTION 6 της Siemens προκειµένου να υπάρχει
η δυνατότητα για καρδιολογικές και νευρολογικές εξετάσεις.

Τµήµα

Α
Β

Τµήµα

Α
Β

Περιγραφή τµηµάτων του έργου

Ποσότητα

Πακέτα λογισµικού (software) για την αναβάθµιση συστήµατος
PET/CT (Biograph™ 6/CT SOMATOM EMOTION 6) για εκτέλεση
καρδιολογικών και νευρολογικών εξετάσεων.
Αναβάθµιση εξοπλισµού (hardware) συστήµατος PET/CT
(Biograph™ 6/CT SOMATOM EMOTION 6) για την εκτέλεση
καρδιολογικών και νευρολογικών εξετάσεων.

1
1

Προϋπολογισµός έργου χωρίς φ.π.α

Αριθµητικά

Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ πλέον του φ.π.α
Εκατό χιλιάδες ευρώ πλέον του φ.π.α

150.000,00 €
100.000,00 €
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών
(συνεταιρισµοί, ενώσεις και κοινοπραξίες), που:
(α) είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
(β) είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Συµφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
(γ) είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97
(ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ - ή
(δ) είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε ή
(ε) έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους που έχει
υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν
την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των
ανωτέρω χωρών,
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που πιστοποιούνται από τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (§1.3) και τους
υποχρεωτικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές (Ε΄ Μέρος). Στην συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο
όρος «προµηθευτής» αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.
1.2. ∆εν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα παρακάτω αδικήµατα (παρ. 1 του άρθρου 43 του π.
δ/τος 60/2007):
i. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
iv. 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 την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
(β) Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή.
(γ) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε
του ∆ηµόσιου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις.
(δ) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του
αρµόδιου υπουργείου.
(ε) Όσοι έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(στ) Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που πιστοποιούνται από τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (§1.3).
(ζ) Όσοι δεν πληρούν τους υποχρεωτικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές (Ε΄ Μέρους της διακήρυξης).
(η) Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της
παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
1.3. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
1.3.1. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά:
α. Φυσικά πρόσωπα
i. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 του
παρόντος Μέρους. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κατατίθεται επί ποινή αποκλεισµού µε την
προσφορά.
ii. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους στα µητρώα τους και το ειδικό επάγγελµα τους και το οποίο θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ή ένορκη δήλωση
ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.
β. Τα Νοµικά Πρόσωπα
i. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 του
παρόντος Μέρους. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής κατατίθεται επί ποινή αποκλεισµού µε την
προσφορά.
Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδηµίας Αθηνών  Σωρανού του Εφεσίου 4.  115 27  Αθήνα
Τηλ. +30 2 10 6597 000  Fax. +30 2 10 6597 545
Σελίδα 6 από 32

Ανήκει στην διακήρυξη 347/2012

ii. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους στα µητρώα τους και το ειδικό επάγγελµα τους και το οποίο θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ή ένορκη δήλωση
ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.
iii. Καταστατικό του νοµικού προσώπου και µεταβολές αυτού (όπως προκύπτουν από την Ε.τ.Κ. ή άλλα
έγγραφα που εκδίδονται από αρµόδια αρχή), από τα οποία να προκύπτει η τρέχουσα κατάσταση του
νοµικού προσώπου και η νόµιµη εκπροσώπησή του.
γ. Συνεταιρισµοί
i. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
ii. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
δ. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση ή την κοινοπραξία.
 Η ένωση ή κοινοπραξία προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο
τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
αναγράφεται το µέρος της υπηρεσίας που αναλαµβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς.
 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή
κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
 Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους
ίδιους όρους.
 Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν
να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του ανά
περίπτωση αρµοδίου οργάνου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
1.3.2. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή µέλος ένωσης προµηθευτών οφείλει εκτός από τα πιο πάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει και τις ακόλουθες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.
1599/86, οι οποίες θα πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής και να φέρουν
τα βασικά στοιχεία του διαγωνισµού (αριθµός και τίτλος):
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.

∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων
όρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα.
∆ήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου και διαγωνισµούς του
∆ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες.
∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του I.IΒ.E.A.A., αναβολής ή
ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
∆ήλωση ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Τα παραπάνω πρέπει να

δηλώνονται µε διακριτές δηλώσεις για καθένα από τους α) οµόρρυθµους εταίρους και
διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. β) τους διαχειριστές των Ε.Π.Ε. γ) τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο των Α.Ε. δ) τους νόµιµους εκπροσώπους κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
∆ήλωση ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει διαπράξει κανένα
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς
λειτουργίας.
∆ήλωση ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του δεν τελεί υπό πτώχευση,
εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
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vii.

∆ήλωση ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, στην οποία να καταγράφονται όλοι οι
ασφαλιστικοί οργανισµοί στους οποίους είναι υποχρεωµένος να καταβάλει εισφορές.
viii. ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς (120 η.η) και ότι εφόσον του ζητηθεί εµπροθέσµως
δύναται να την παρατείνει για ίσο χρονικό διάστηµα.
ix. ∆ήλωση ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούρια και αµεταχείριστα.
x. ∆ήλωση για τη χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής των προσφεροµένων ειδών.
xi. ∆ήλωση για το χρόνο παράδοσης των ειδών.
xii. ∆ήλωση αµέσου αποκαταστάσεως τυχόν βλαβών ή προβληµάτων και ετήσιας προληπτικής
συντήρησης δωρεάν, τουλάχιστον για ένα έτος, από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής.
xiii. ∆ήλωση αναλήψεως ευθύνης συντηρήσεως και διαθεσιµότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον
επτά (7) χρόνια από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής των προσφεροµένων ειδών.
1.3.3. Οι ως άνω δηλώσεις, εκτός από την υπ’ αριθ. iv (ποινικό µητρώο), µπορεί να περιλαµβάνονται
αναλυτικά και σε ένα έντυπο δήλωσης του Ν. 1599/86. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον
διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
1.3.4. Με την εξαίρεση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, η οποία πρέπει να υποβληθεί, επί ποινή
αποκλεισµού, µε την προσφορά, σε περίπτωση απουσίας ή µη πληρότητας πιστοποιητικού ή
δήλωσης µπορεί κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισµού τα ελλείποντα στοιχεία να
υποβληθούν ορθώς µέσα σε εύλογη προθεσµία που η επιτροπή θα ορίσει και η οποία δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη των δέκα ηµερών (10 η.η).
1.3.5. ∆ικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
1.3.6. Εάν στη χώρα που έχει την έδρα της µια συµµετέχουσα επιχείρηση, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε
αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ζητούµενα, µε την προσφορά ή µετά την αξιολόγηση, έγγραφα, τότε ο
συµµετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου,
σχετικά µε τις νοµικές καταστάσεις που περιγράφουν τα πιστοποιητικά ή έγγραφα των παρ. 1.3 και 9.1
του παρόντος Μέρους. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου και
συνοδεύεται από πιστοποίηση αυτών. Στην ένορκη βεβαίωση ή τη δήλωση δηλώνεται ότι στην
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα ζητούµενα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο
πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) οι νοµικές καταστάσεις που συνιστούν κώλυµα για την συµµετοχή του σε
δηµόσιους διαγωνισµούς και την ανάθεση σε αυτό δηµοσίων συµβάσεων.
1.3.7. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό συνοδεύονται από Πίνακα Περιεχοµένων στον οποίο
αναφέρονται και αριθµούνται τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται. Η αρίθµηση των στοιχείων του
Πίνακα αυτού πρέπει να υπάρχει και στα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 2.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες η.η.)
από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
2.2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α πριν από την λήξη της,
κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκατόν είκοσι ηµέρες (120 η.η.) µε ταυτόχρονη ανανέωση της
εγγυητικής συµµετοχής. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου απορρίπτεται ως
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ.
2.3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος
της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
ΑΡΘΡΟ 3.
ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, µε εξαίρεση τα δικαιολογητικά συµµετοχής
των άρθων 1 και 9 τα οποία πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική ή σε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική,
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη. Σ’
ένα από τα αντίτυπα, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Το περιεχόµενο του
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο του αντιγράφου, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών. Προκειµένου να
διευκολυνθεί η πρωτοκόλληση της προσφοράς, ο φάκελος θα συνοδεύεται (εκτός φακέλου) από διαβιβαστική
επιστολή προς το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α (στοιχεία παρ.3.5).
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3.2. Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που να απευθύνεται στο
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115-27 Αθήνα, Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, και µε τις ενδείξεις
που αναφέρονται παρακάτω §3.5. ∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν µετά από την
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.
3.3. Η προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από τεχνικά στοιχεία – έντυπα (prospectus), φωτογραφίες, σχέδια,
λεπτοµερή τεχνική περιγραφή, αναφορές σε εργασίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί από τον προσφέροντα και
γενικά κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για τον πλήρη καθορισµό του είδους, µορφής, χαρακτηριστικών
και ποιότητας των ειδών, που προσφέρονται. Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να σηµειώνονται
µονοσήµαντα στα προσκοµιζόµενα τεχνικά εγχειρίδια, µε την υπογραφή του προσφέροντα καθώς και
σφραγίδα.
3.4. Αναντιστοιχία µεταξύ τεχνικής προσφοράς, τεχνικών εγχειριδίων και οικονοµικής προσφοράς
αποτελεί λόγο απόρριψης, για το είδος που θα διαπιστωθεί η αναντιστοιχία.
3.5. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα
β) Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια
γ) Ο αριθµός της παρούσας διακήρυξης
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
3.6. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και οι δηλώσεις του
άρθρου 1, η εγγύηση συµµετοχής και το παραστατικό εκπροσώπησης. Τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο σφραγισµένο, µέσα στον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε
χωριστό φάκελο, σφραγισµένο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο,
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις
λοιπές ενδείξεις. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου και θα συµπληρωθούν σύµφωνα µε το ∆΄ Μέρος «Οικονοµικοί και Τεχνικοί Όροι». Οι προσφορές
δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις.
3.7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού έχει όµως το δικαίωµα, αν το
κρίνει αναγκαίο, µέσω του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., να ζητήσει από τον προµηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε
το περιεχόµενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
προµηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής της σχετικής αίτησης.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΤΙΜΕΣ
4.1. Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί επί ποινή απόρριψης, σε ευρώ ανά τµήµα του έργου για παράδοση των
περιλαµβανοµένων ειδών εγκατεστηµένων και σε λειτουργία στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Στην τιµή θα περιλαµβάνονται επίσης η εκπαίδευση που υποχρεούται να προσφέρει ο προµηθευτής,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην διακήρυξη, η ετήσια προληπτική συντήρηση, η δωρεάν
αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση για την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας και όλες οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις και επιβαρύνσεις εκτός από τον Φ.Π.Α, ο οποίος βαρύνει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Τα
οποιαδήποτε προσφερόµενα παρελκόµενα που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά, δεν επιβαρύνουν
επιπλέον την τελική τιµή, αλλά περιλαµβάνονται σε αυτή. Η τιµή ανά τµήµα του έργου χωρίς Φ.Π.Α, θα
λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
4.2. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή
µονάδος που αναγράφεται ολογράφως.
4.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, µε απόφαση της υπηρεσίας, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 5.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
5.1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού την ορισµένη
ηµεροµηνία και ώρα στα γραφεία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., επί της οδού Σωρανού του Εφεσίου 4, νοτίως του Π.Γ.
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Nοσοκοµείου Ν.Θ.Α. «H ΣΩTHPIA», µε ταχυδροµικό κώδικα 115-27 στην Αθήνα (τηλ. 210 659 7000 για
οδηγίες πρόσβασης και φάξ 210 659 7545), παρουσία των προµηθευτών που υπέβαλαν προσφορά ή
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
(E∆∆) ανοίγει πρώτα τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς, ελέγχει και µονογράφει όλα τα
δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Στη συνέχεια ανοίγει το φάκελο της Τεχνικής
Προσφοράς και µονογράφει τα δικαιολογητικά και τα φύλλα της Τεχνικής Προσφοράς και τη διαβιβάζει στην
Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών (EATΠ). Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή κρατάει πρακτικό.
5.2. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών ή εγγράφων, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον
αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ανακριβή. Είναι δυνατόν να
παρασχεθεί προθεσµία για επανόρθωση ελλειπόντων στοιχείων µόνο εάν αυτό ρητώς αναφέρεται στη
διακήρυξη.
5.3. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή και
παραδίδεται στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της προσφοράς και
για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς
που υπέβαλαν προσφορές.
5.4. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
5.5. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισµού
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος Μέρους και πριν την κατακύρωση ορίζει ηµεροµηνία συνεδρίασης για
την αποσφράγιση του φακέλου µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του παρόντος Μέρους, τα οποία θα έχει
κληθεί να υποβάλλει ο υποψήφιος ανάδοχος. Στην συνεδρίαση καλούνται και δύνανται να παρίστανται οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
ΑΡΘΡΟ 6.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
6.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής διαγωνιζοµένου σ’ αυτόν και της νοµιµότητας
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως,
ως εξής:
6.1.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, προς το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος
από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Για τον
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και η
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών που εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α
και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισµού. Η απόφαση κοινοποιείται αµέσως στους ενιστάµενους µε τηλεοµοιοτυπία και
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
6.1.2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ως προς την διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών ή της συµµετοχής υποψηφίου σ’ αυτόν, προς το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α κατά την
διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών
Προσφυγών που εισηγείται προς το ∆.Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η
ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου στον διαγωνισµό, κοινοποιείται υποχρεωτικά και σ’ αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται.
6.1.3. Κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, προς το
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών αφότου ο διαγωνιζόµενος έλαβε
γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ή των Επιτροπών ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το
αργότερο σε (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ως άνω προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
6.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν γίνονται δεκτές.
6.3. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στον ενιστάµενο καθώς και στους συµµετέχοντες κατά των
οποίων στρέφονται.
6.4. Οι διατάξεις του κανονισµού προµηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α (φεκ 1983/Β΄/1999) και του κανονισµού προµηθειών
του δηµοσίου (πδ 118/2007) για ρύθµιση διαφορών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου
3886/2010 δεν εφαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 6 αυτού.
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6.5. Κάθε ενδιαφερόµενος και κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει παράλληλα την προδικαστική
προσφυγή του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3886/2010, κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του νόµου αυτού.
Ειδικά στην περίπτωση προσφυγής κατά των όρων της διακήρυξης εφαρµόζεται η προθεσµία της παρ. 6.1.1..
ΑΡΘΡΟ 7.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
7.1. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές – εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος
θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
7.3. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην
Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή
υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 8.
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8.1. Ο διαγωνισµός δεν θα ολοκληρωθεί, πριν ανακηρυχθεί ο ανάδοχος της προµήθειας.
8.2. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µπορεί να ακυρωθεί από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.:
8.2.1. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.
8.2.2. εάν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό.
8.2.3. εάν κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και επιλογής, ο συναγωνισµός υπήρξε
ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων, προς
αποφυγή πραγµατικού συναγωνισµού.
8.2.4. εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζόµενους οι απαιτούµενες
παρατάσεις.
8.3. Σε περίπτωση ακυρώσεως του διαγωνισµού, οι συµµετάσχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν το δικαίωµα
αποζηµιώσεως για οποιονδήποτε λόγο.
8.4. Εάν διαπιστωθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας, µπορεί να ακυρωθεί µερικά η διαδικασία του διαγωνισµού ή να αναµορφωθεί ανάλογα το
αποτέλεσµά του από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ή να διαταχθεί η επανάληψη του διαγωνισµού
από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.
8.5. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε γνωµοδότησή της µπορεί να προτείνει:
8.5.1. Την κατακύρωση της προµήθειας των ειδών που προκηρύχθηκαν.
8.5.2. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ
περισσοτέρων µειοδοτών, µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ
αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή.
8.5.3. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον πρόκειται για το συµφέρον του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
8.5.4. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, εφόσον πρόκειται για το συµφέρον του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
8.5.5. Τη µαταίωση της προµήθειας.
8.5.6. Τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, από τους αρχικά
συµµετέχοντας στον διαγωνισµό, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και
τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον πρόκειται για το συµφέρον του I.IB.E.A.A. ή προµήθεια κρίνεται
επείγουσα.
8.5.7. Τη συνέχιση, κατόπιν εγκρίσεως του ∆.Σ. του I.IB.E.A.A., του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων
προφορικών προσφορών, από καλούµενους προς τούτο από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
εκπροσώπους των αρχικά συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, κατά τη
διαδικασία προφορικών και κατά διαδοχικές φάσεις διαπραγµατεύσεων, χωρίς τροποποίηση των
όρων και τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισµού.
8.5.7.1. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία γίνεται µόνο µε τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό και
µε την εξής σειρά:
8.5.7.1.1. Με τον πρώτο (προσωρινό) µειοδότη.
8.5.7.1.2. Με τους υπόλοιπους κατά σειρά µειοδοσίας, εφόσον ο προηγούµενος ή οι
προηγούµενοι ανακάλεσαν την προσφορά ή την τιµή διαπραγµάτευσης,
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αρνήθηκαν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ή η µεταξύ αυτών και του
I.IB.E.A.A. (Επιτροπής ∆ιαγωνισµού) διαπραγµάτευση, απέτυχε.
8.5.7.2. Για κάθε είδος προσφέροντα και φάση διαπραγµάτευσης, συντάσσεται κατά τον χρόνο της
διαπραγµάτευσης, πρακτικό υπογραφόµενο από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τους
συµµετέχοντες στη διαπραγµάτευση.
8.5.7.3. Οι πάσης φύσεως διαπραγµατεύσεις γίνονται από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού, η οποία δύναται να διευρυνθεί και από άλλους έµπειρους ερευνητές ή στελέχη
του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α ή µέλη του ∆.Σ. που ορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
8.5.8. Την προµήθεια από την ελεύθερη αγορά µε διαπραγµάτευση, στη περίπτωση που αποτύχουν ή
κριθούν ασύµφορες οι παραπάνω διαδικασίες.
8.5.9. Την κατακύρωση του συνόλου ή µέρους της προµήθειας σε ένα ή διαφορετικούς διαγωνιζόµενους,
εφόσον είναι µειοδότες ή προκύψει από τις ανωτέρω αναφερόµενες διαδικασίες ότι είναι µειοδότες.
8.6. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α µπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασµό των ανωτέρω περιπτώσεων, προκειµένου να
επιτύχει την καλύτερη οικονοµική και τεχνική λύση προς το συµφέρον του.
8.7. Σε κάθε περίπτωση το ∆.Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µπορεί να
µαταιώσει αιτιολογηµένα τον διαγωνισµό, χωρίς κανείς από τους συµµετέχοντες σε αυτόν να δικαιούται
οποιασδήποτε αποζηµίωσης.
8.8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις των άρθρων 8, 26 και 27 του
Κεφαλαίου Β΄ του Κανονισµού Προµηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
ΑΡΘΡΟ 9.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
9.1. Πριν την κατακύρωση ο προµηθευτής που έχει αναδειχθεί, µέσα από τις διαδικασίες του διαγωνισµού,
µειοδότης και σε προθεσµία 20 ηµερολογιακών ηµερών αφότου έχει ειδοποιηθεί και προσκληθεί προς τούτο,
θα καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά:
i. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους (για αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα), έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγµατος 60/2007 (παρ. 1 του άρθρου 45 της
οδηγίας 2004/18), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το ποινικό
µητρώο αφορά τόσο στα φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων όσο και στα φυσικά
πρόσωπα που νοµίµως εκπροσωπούν και δεσµεύουν µε την υπογραφή τους τα νοµικά πρόσωπα.
Συγκεκριµένα : α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
ii. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
iii. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά σε όλους
τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, σε όποιο
οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης και αν είναι ασφαλισµένοι και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α).
9.2. Σε περίπτωση συνεταιρισµού, εκτός από τα παραπάνω προσκοµίζονται όλα τα έγγραφα από τα οποία
προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόµενων
στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύστασή του, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον
διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα.
9.3. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας, προσκοµίζονται :
i. Όλα τα δικαιολογητικά της §9.1 για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
ii. Να περιέχεται πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του µέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
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iii.

Να περιέχεται συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου :
 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία
 να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς,
 να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας
 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας για την εκπροσώπηση της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
9.4. Σε περίπτωση ελλήνων πολιτών εγκατεστηµένων στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των εδαφίων (ii) και (iii) της
παρ. 9.1 εκδίδονται µε βάση, την ισχύουσα στην χώρα εγκατάστασης, νοµοθεσία, απ’ όπου και εκδίδονται.
9.5. Εάν ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει προσηκόντως και εµπροθέσµως τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε και καταπίπτει υπέρ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. η εγγύηση συµµετοχής του, χωρίς άλλη
διαδικαστική ενέργεια.
9.6. Στον προµηθευτή στον οποίο, µετά τις ανωτέρω διαδικασίες, θα γίνει κατακύρωση του διαγωνισµού,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει το είδος, την ποσότητα και την τιµή των υπηρεσιών
που κατακυρώθηκαν. Μετά την ως άνω έγκριση, ο ανάδοχος θα κληθεί και είναι υποχρεωµένος να προσέλθει
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
9.7. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, η δε υπογραφή της που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
9.8. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην πάρα πάνω προθεσµία, µπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε και καταπίπτει υπέρ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. η εγγύηση συµµετοχής του, χωρίς άλλη
διαδικαστική ενέργεια.

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.

ΑΡΘΡΟ 10.
ΣΥΜΒΑΣΗ
Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σε τρία (3) αντίγραφα.
Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
i.
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης
ii. Τα συµβαλλόµενα µέρη
iii. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα
iv. Την τιµή
v. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών
vi. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
vii. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις
viii. Τις προβλεπόµενες ρήτρες
ix. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
x. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου επί του οποίου τούτο στηρίζεται.
Στη σύµβαση µπορεί να περιλαµβάνονται και όροι διάφοροι των ανωτέρω, εφόσον συµφωνήσουν προς
τούτο οι συµβαλλόµενοι.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη,
έπειτα από γνωµοδότηση αρµοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 11.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
11.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση.
11.2. Με την εγγυητική επιστολή–που αποτελεί σύµβαση–το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει υποχρέωση να
καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να
ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
11.3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν ιδίως:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
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δ)
ε)
στ)
ζ)

Τον αριθµό εγγύησης.
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τους όρους ότι:
i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
ii) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό και θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
iii) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου, το οποίο βαρύνει πάντοτε τον εγγυητή.
iv) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
εγγύησης.
Α. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης µε φ.π.α για τα προσφερόµενα τµήµατα (Α+Β, Α ή Β). Προσφορά της
οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει δεκτή
εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%.
β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
i. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά.
ii. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο
µήνες µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς).
γ. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:
i. Ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
ii. Ο αριθµός της παρούσας διακήρυξης
iii. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
iv. Η ηµεροµηνία έκδοσής της
v. Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
δ. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, µπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
α. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
i. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά.
ii. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να
παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) µήνες. Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης δύναται να παραταθεί
µέχρι την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
Γ. Εγγύηση προκαταβολής
Η εγγύηση προκαταβολής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
i. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια είδη.
ii. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να
παραλάβει τα είδη, πλέον δύο (2) µήνες. Η εγγύηση προκαταβολής δύναται να παραταθεί µέχρι
την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του προµηθευτή.
∆. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 2% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος
ισχύος αυτής ορίζεται να είναι ίσος προς τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας (σύµφωνα µε το
Ε΄ Μέρος) από την οριστική παραλαβή των ειδών.
11.4. Όλα τα έξοδα κατάπτωσης εγγυητικών βαρύνουν τον εγγυητή.
11.5. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µε την
κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή
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της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
11.6. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης και προκαταβολής, επιστρέφονται µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συµβαλλόµενους. Εφόσον οι παραδόσεις γίνουν τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται
σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για
τη σταδιακή αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, απαιτείται
προηγούµενη απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω
σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.
11.7. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών τη ένωσης.

12.1.
12.2.

12.3.
12.4.

12.5.
12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

ΑΡΘΡΟ 12.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ
Ως τόπος παράδοσης των ειδών, ορίζεται το κτηριακό συγκρότηµα του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. που βρίσκεται νοτίως
του Νοσοκοµείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» στην διεύθυνση Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρµόδια επιτροπή ειδικών στο αντικείµενο. Η παραλαβή θα γίνει
παρουσία του προµηθευτή, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς του και το δείγµα που προσκόµισε (εφόσον έχει ζητηθεί), σύµφωνα µε τα οποία αξιολογήθηκε
και του ανατέθηκε η προµήθεια.
Χρόνος άφιξης των ειδών στις εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, ορίζεται το αργότερο τριάντα (30)
ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στη σύµβαση µπορεί να καθοριστεί ο ακριβής
χρόνος άφιξης των ειδών, ο οποίος µπορεί να είναι µικρότερος του ανωτέρω.
Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνει αφού εγκατασταθούν και τεθούν σε λειτουργία και ολοκληρωθεί
ο ποιοτικός έλεγχος, οπότε συντάσσεται και υπογράφεται το πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής και
ποσοτικής) παραλαβής. Αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των χρηστών (άρθρο 13 παρ. 1 και Μέρος Ε΄,
παρ. 5.1), υπογράφεται η σχετική βεβαίωση εκπαίδευσης.
Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστηµα δεκαπέντε ηµερών (15 η.η.) από την
άφιξη των ειδών στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Η παράδοση, εγκατάσταση και δοκιµαστική λειτουργία του εξοπλισµού θα γίνει µε ευθύνη του προµηθευτή,
ο οποίος φέρει και την ευθύνη σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας των ειδών, µέχρι και την οριστική
παραλαβή τους.
Ο συµβατικός χρόνος άφιξης – παράδοσης µπορεί µε απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. να παρατείνεται µέχρι το
1/2 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συµβατικού χρόνου. Με τη λήξη του συµβατικού χρόνου άφιξης - παράδοσης τα είδη δεν
παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την
αιτηθείσα παράταση. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που έληξε ο παραταθείς κατά
τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα είδη.
Ο συµβατικός χρόνος άφιξης – παράδοσης µπορεί µε απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. να µετατίθεται. Μετάθεση
γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης
παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν, µετά την λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως
διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλεται, εκτός των προβλεποµένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως
εξής:
i. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του µέγιστου
προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
ii. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από το 1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, των παραπάνω
περιπτώσεων προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
iii. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας των ειδών
που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα.
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12.10. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν
εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
12.11. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου, παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυτόν να παραδώσει
τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται
συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα
από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν
και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισµός ή
τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ύστερα από την οριστική παραλαβή
των ειδών.
12.12. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης άφιξης - παράδοσης ή αντικατάστασης, µε
απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο
χρόνος άφιξης - παράδοσης.
12.13. Εφ’ όσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο,
καταλογίζεται εις βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
εποµένη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού είδους,
µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας.
12.14. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν
του προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο
ποσό.
12.15. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της
ένωσης.
12.16. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. ότι θα προσκοµίσει τα είδη, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την άφιξή τους.
12.17. Το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. θα διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους στον εξοπλισµό για να πιστοποιεί την πιστότητα
ως προς τις προδιαγραφές και θα ελέγχει την καλή εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 13.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
13.1. Μετά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού σε εργαστηριακό χώρο του κτιριακού
συγκροτήµατος του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους χρήστες στην χρήση του
προσφεροµένου εξοπλισµού. Η πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης αποδεικνύεται µε την έκδοση
βεβαίωσης που θα υπογράφεται από τους εκπαιδευθέντες.
13.2. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το ανάλογο προσωπικό, καθώς και το
απαιτούµενο έγγραφο εκπαιδευτικό υλικό, για την εκπαίδευση των υπευθύνων όλων των εργαστηρίων,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Ε΄ Μέρος. Στην τεχνική προσφορά τους οι προµηθευτές θα αναφέρουν
τον προτεινόµενο τρόπο και χρόνο εκπαίδευσης στην χρήση των προσφεροµένων ειδών, ο οποίος και θα
αξιολογηθεί ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 14.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
14.1. Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει σε ευρώ µε επιταγή του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α και µε έναν
από τους παρακάτω δύο τρόπους:
14.1.1. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την
εκπαίδευση στη χρήση τους.
14.1.2. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, µετά την υπογραφή της σύµβασης, έναντι ισόποσης
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, η οποία αποδεσµεύεται µε την οριστική παραλαβή του
συνόλου των ειδών.
Το υπόλοιπο της συµβατικής αξίας, µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των ειδών και την προβλεπόµενη από το άρθρο 13 παρ. 1 εκπαίδευση στη χρήση τους.
14.2. Οι προµηθευτές στην οικονοµική προσφορά τους πρέπει να επιλέξουν ένα από τους παραπάνω τρόπους
πληρωµής.
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14.3. Με την πρώτη πληρωµή ο ανάδοχος θα καταβάλει στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. την δαπάνη δηµοσίευσης του
διαγωνισµού που του αναλογεί.
14.4. Για τον υπολογισµό των τόκων, σε περίπτωση επιλογής πληρωµής µε προκαταβολή, θα λαµβάνεται υπόψη
το ύψος των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την
ηµεροµηνία πληρωµής της προκαταβολής και µέχρις εξαντλήσεως αυτής σε περίπτωση τµηµατικών
παραλαβών, προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες και για χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενο από
την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής µέχρι την ηµεροµηνία του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Το ποσό των τόκων θα συµψηφίζεται κατά την εξόφληση της συµβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τµηµατικής
παράδοσης.
14.5. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα εξής:
• Πρωτότυπα δελτίο αποστολής των ειδών και τιµολόγιο του προµηθευτή.
• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών και υπηρεσιών.
• Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.

15.1.

15.2.

15.3.
15.4.

15.5.

ΑΡΘΡΟ 15.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙ∆ΩΝ – ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει κάποιο είδος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωµατεύει αν το είδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι
παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε απόφαση του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του είδους που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, µε
ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
απόφαση.
Σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής παραπέµπονται για επανεξέταση περιπτώσεις ειδών που
απορρίφθηκαν, ή κρίθηκαν παραληπτέα µε αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν από ελέγχους που διενήργησε
η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα ανωτέρω δίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα
του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κατά
περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητα του είδους και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή είδους που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, µε ή χωρίς
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του είδους και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. Το αίτηµα για επανεξέταση είδους σε
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της
δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προµηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά
ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του
προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και εκπίπτονται
από το λαβείν του προµηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Σε κάθε
περίπτωση εισπράττονται µε βάση τις διατάξεις καταλογισµού και είσπραξης δηµοσίων εσόδων από το
∆ηµόσιο Ταµείο.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
προµηθευτές.
Με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. µπορούν να παραπέµπονται δειγµατοληπτικά για επανεξέταση είδη σε
επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε
οριστικά από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και
για τον προµηθευτή τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 2.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ειδών, µε απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή του µε άλλο που να είναι σύµφωνο µε τους
όρους της σύµβασης µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία αυτή
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου, σε περίπτωση που η
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται
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προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της για την παραλαβή των απορριφθέντων ειδών. Εάν
η παραλαβή γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή
10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων τα απορριφθέντα είδη
δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών και των υπολοίπων τµηµατικών
παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος
και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω
πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και
εφόσον δεν παραληφθούν τα είδη, πέραν του προστίµου, τα είδη εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την
κρίση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
15.6. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν
από την εκπνοή της, µε απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5%
επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση
που τυχόν χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. µπορεί
να προβεί στην καταστροφή ή την εκποίησή της κατά τα ισχύοντα.
15.7. Με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προµηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, µε την
προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

16.1.
16.2.

16.3.
16.4.
16.5.

ΑΡΘΡΟ 16.
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε, να υπογράψει την σχετική
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση, όταν:
i. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
ii. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα
παράδοσης των ειδών µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του νέου διαγωνισµού που έχει
προκηρυχθεί, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντων ειδών, γίνεται δεκτή.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε
απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγµατος, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
i. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά
περίπτωση.
ii. Προµήθεια των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που
είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. ή το
τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός
αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια των ειδών, κατά τα
παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε
βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµόδιου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
iii. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο ή µέρος των προµηθειών των
φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισµός σε οποιαδήποτε
περίπτωση πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του αρµόδιου υπουργείου.
iv. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του νέου διαγωνισµού, ανεξάρτητα αν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού.
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Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 13 της
παρούσας.
v. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση
προµηθευτή, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής
του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ηµέρα δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
16.6. Σε περίπτωση που η προµήθεια ειδών σε βάρος έκπτωτου προµηθευτή γίνεται 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 17.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
17.1. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής επικαλεσθεί ανωτέρα βία είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που την συνιστούν να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

18.1.
18.2.
18.3.

18.4.

ΑΡΘΡΟ 18.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η σειρά ισχύος των ρυθµίσεων των Μερών της διακήρυξης είναι η ακόλουθη: α) Μέρος Β΄, β) Μέρος ∆΄, γ)
Μέρος Ε΄, δ) Μέρος Α΄, ε) Μέρος Γ΄, στ΄) Παράρτηµα Ι.
Η υλοποίηση της υπόψη προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της
διακήρυξης αυτής καθώς και εκείνους της προσφοράς του προµηθευτή, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
Περιπτώσεις που δεν ρυθµίζονται από τους όρους της διακήρυξης θα διέπονται από τις διατάξεις της
Κ.Υ.Α., υπ. αρ. Β1/597/18-10-1999. Σε κάθε περίπτωση τόσο οι όροι της διακήρυξης όσο και της ως άνω
Κ.Υ.Α. ισχύουν κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (Π.∆.
60/2007, Α΄ 64).
Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος του,
να υποβάλει προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 30 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 19.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
19.1. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ενηµερωθούν λεπτοµερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτηριακές
εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., για την κατάσταση του κτηριακού συγκροτήµατος, τις προσβάσεις του, τη
δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδών, τις
απαιτούµενες παροχές κ.λ.π.
19.2. Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καµία πρόσθετη οικονοµική απαίτηση του
αναδόχου – προµηθευτή εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί που οφείλονται στην κατάσταση
των εγκαταστάσεων. Οι δαπάνες για την εγκατάσταση και σύνδεση των συσκευών ώστε να είναι σε
πλήρη λειτουργία περιλαµβάνονται στην προσφορά του προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 20.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
20.1. Π.∆. 420/1991 (Α΄/153/11-10-1991), όπως έχει τροποποιηθεί µε το Π.∆. 239/2004 (Α΄/222/16-11-2004) και
ισχύει «Σύσταση ν. π. ι. δ µε την επωνυµία: Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών».
20.2. Υπ’ αριθ. Φ.111/ 2 /63267/Β2/13-07-11 (ΦΕΚ 241 /ΥΟ∆∆ / 29-07-2011) υπουργική απόφαση (Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ)
µε θέµα «∆ιορισµός µελών του ∆. Σ του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών».
20.3. «Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL
134/30.04.2004) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών», όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο µε το Π.∆. 60/2007 (Α΄ 64) και όπως
σήµερα ισχύει.
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20.4. Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-09-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων −
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989
(L.395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L.76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
∆εκεµβρίου 2007 (L.335).
20.5. Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 / Α΄ / 01-02-1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
20.6. Κανονισµός Προµηθειών του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, που εγκρίθηκε
µε την υπ. αριθ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 1983/Β΄/08-11-1999).
20.7. Π.∆ 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150 / 2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
20.8. Ο ανάδοχος και το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών θα προσπαθούν να
ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της
ισχύος της σύµβασης.
20.9. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια Αθηνών, σύµφωνα µε το
ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο, για την κατακύρωση της προµήθειας, την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει µε βάση
την τεχνική προσφορά των διαγωνιζοµένων και τα λοιπά στοιχεία που περιλαµβάνονται στον
φάκελο της προσφοράς τους.
Θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
i. Η τιµή.
ii. Η συµφωνία των προσφεροµένων προϊόντων µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
iii. Η λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των προϊόντων µε βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της
διακήρυξης.
iv. Η ιδιαίτερη ικανότητα, εµπειρία, εξειδίκευση, πιστοποίηση και ο διατιθέµενος εξοπλισµός και
εγκαταστάσεις εκ µέρους του προµηθευτή για την τεχνική υποστήριξη των ειδών.
v. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και η τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση.
vi. Ο χρόνος παράδοσης
Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονοµικών, κατατάσσονται σε δύο οµάδες
και ορίζονται συντελεστές βαρύτητας, ως εξής:
Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές βαρύτητας
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Οµάδα τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας
Συµφωνία προσφεροµένων προϊόντων µε τις τεχνικές
1.1
προδιαγραφές
Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των προϊόντων µε
1.2
βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης
2 Οµάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης
Η ιδιαίτερη ικανότητα, εµπειρία, εξειδίκευση,
πιστοποίηση και ο διατιθέµενος εξοπλισµός και
2.1
εγκαταστάσεις εκ µέρους του προµηθευτή για την
τεχνική υποστήριξη των ειδών.
Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και η
2.2
τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση.
2.3

Χρόνος παράδοσης

Βαθµός

Συντελεστές
(80%)

80–120

40

80–120

40
(20%)

80–120

15

80–120

3

80–120

2

2. Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου είναι 100 για την περίπτωση ακριβούς κάλυψης των απαιτήσεων,
µέχρι 80 εάν αποκλίνει επουσιωδώς από την αντίστοιχη απαίτηση και µέχρι 120 εάν υπερκαλύπτει
τα αιτούµενα. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2
δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των
σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.
3. Πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (λ) της τιµής
προσφοράς (Ο.Π.i) για το προσφερόµενο σύστηµα προς την σταθµισµένη βαθµολογία (σΒi)
και υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο:

λ

=

Ο.Π.i
σ .Β.i

4. Ο συντελεστής «λ» υπολογίζεται µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. ∆εν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
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ΜΕΡΟΣ ∆΄
ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1.

Τεχνική προσφορά
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν τα εξής:
Α. Στοιχεία για τον προτεινόµενο εξοπλισµό.
1. Θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και µε σαφήνεια ο προτεινόµενος εξοπλισµός σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη διακήρυξη (ιδίως το Ε΄ Μέρος). Η περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται στα τεχνικά
χαρακτηριστικά, τεκµηριωµένα µέσα από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
2. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου,
αναγνωρισµένης αρµοδιότητας, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφεροµένων
προϊόντων και η συµµόρφωσή τους µε τα τεχνικά και ποιοτικά πρότυπα που πρέπει να πληρούν.
Η τεχνική αρτιότητα του φακέλου θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής
υποστήριξης που µπορεί να προσφέρουν οι προµηθευτές.
Β. Προσφερόµενη τεχνική υποστήριξη.
Η προσφορά θα πρέπει επίσης να καλύπτει αναλυτικά, σύµφωνα µε το Ε΄ Μέρος και τα παρακάτω
θέµατα: α) Εγκατάσταση – δοκιµαστική λειτουργία, β) Εκπαίδευση, γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας,
γ)Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη τόσο κατά την εγγύηση όσο και µετά την λήξη της.
Γ. Στοιχεία Προµηθευτών.
1. Στοιχεία σχετικά µε την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική ικανότητά τους και συγκεκριµένα:
1.1. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών (εφόσον εκδίδουν τέτοια).
1.2. ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου των εργασιών τους.
1.3. ∆ήλωση περί του κύκλου των εργασιών που αφορούν στην εκτέλεση «έργων» συναφών προς
το αντικείµενο της προκήρυξης.
Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν τις τρεις προηγούµενες του τρέχοντος έτους οικονοµικές χρήσεις
(εφόσον υπάρχουν).
2. Στοιχεία που να τεκµηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εµπειρία των υποψηφίων για την εκτέλεση
«έργων» αντιστοίχων µε αυτό της παρούσας διακήρυξης καθώς και την συνέπεια στην εκπλήρωση
των συµβατικών τους υποχρεώσεων:
2.1. Υπεύθυνη δήλωση των προµηθευτών προς το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α ότι η κατασκευή του τελικού
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή
µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
2.2. Κατάλογο µε τις κυριότερες προµήθειες που εκτέλεσε ο υποψήφιος τα τρία (3) τελευταία
χρόνια µε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά που έχουν αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας
διακήρυξης (ακολουθεί υπόδειγµα πίνακα).
α/α

2.3.
2.4.

Χρονικά στοιχεία
(ηµεροµηνίες και
προθεσµίες)

Προϋπολο
γισµός
«έργου»

Παρούσα
φάση
Πελάτης
2.2.1. Αν πρόκειται για προµήθειες προς δηµόσια αρχή οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε
Σύντοµη περιγραφή της
προµήθειας ή του έργου

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή.
2.2.2. Αν πρόκειται για προµήθειες προς ιδιωτικούς φορείς οι παραδόσεις βεβαιώνονται από
τον αγοραστή ή αν τούτο δεν είναι δυνατό ο προµηθευτής µε δήλωση του Ν.1599/86
δηλώνει απλώς ότι έχουν πραγµατοποιηθεί, παρέχοντας στοιχεία επικοινωνίας µε τον
αγοραστή.
Στοιχεία σχετικά µε την οργανωτική δοµή του υποψηφίου, το προσωπικό ανά κατηγορία,
ιδίως τα στοιχεία των υπευθύνων για τον ποιοτικό έλεγχο.
Τα µέτρα που λαµβάνει για την διασφάλιση της ποιότητας.
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Στοιχεία σχετικά µε την οργανωτική δοµή του υποψηφίου και του προσωπικού ανά κατηγορία.
Να δοθούν τα βιογραφικά των υπευθύνων για τον ποιοτικό έλεγχο και την τεχνική υποστήριξη.
2.6. Στοιχεία σχετικά µε τον τεχνικό εξοπλισµό του υποψήφιου και των µέτρων που λαµβάνει για
την διασφάλιση της ποιότητας.
2.7. Οι υποψήφιοι προµηθευτές είναι επιθυµητό να είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε τα ισχύοντα
ευρωπαϊκά (EN) ή διεθνή (π.χ. ISO 9001:2008) πρότυπα. Τα σχετικά πιστοποιητικά
εκδίδονται από αρµοδίους διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης
ποιότητας. Η πιστοποίηση αυτή να καλύπτει κυρίως τον τοµέα παροχής υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης για τα προσφερόµενα προϊόντα.
∆. ∆ιαµόρφωση του φακέλου.
2.5.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης οι προµηθευτές καλούνται να ακολουθήσουν κοινή
διαµόρφωση των τεχνικών προσφορών τους, σε τόµους και κεφάλαια, όπως ορίζεται παρακάτω:
Τόµος 1: Τεχνική Προσφορά – Στοιχεία Οµάδας «Α»
Κεφάλαιο 1: Συµπληρωµένοι πίνακες τεχνικών προδιαγραφών σύµφωνα µε τους πίνακες του Μέρους
Ε΄. Οι πίνακες αυτοί θα πρέπει να παραδοθούν εκτός από έντυπη και σε ηλεκτρονική
µορφή (αρχεία κειµένου ή λογιστικών φύλλων).
Κεφάλαιο 2: Μελέτη καλωδίωσης, εγκατάστασης ή δικτύωσης όπου απαιτείται.
Κεφάλαιο 3: Αναλυτικός πίνακας προσφερόµενων υλικών και υπηρεσιών χωρίς τιµές. Οι πίνακες αυτοί
θα πρέπει να παραδοθούν εκτός από έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία κειµένου ή
λογιστικών φύλλων).
Κεφάλαιο 4: Τεχνικά φυλλάδια, διαγράµµατα, µετρήσεις, λοιπά τεχνικά στοιχεία.
Τόµος 2: Τεχνική Προσφορά – Στοιχεία Οµάδας «Β»
Κεφάλαιο 1: Στοιχεία από προηγούµενα έργα αντίστοιχου περιεχοµένου και οικονοµικού ύψους.
Κεφάλαιο 2: Βιογραφικά στοιχεία τεχνικών υπευθύνων για την διασφάλιση της ποιότητας στις
παρεχόµενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.
Κεφάλαιο 3: Στοιχεία τεκµηρίωσης της αξιοπιστίας του προµηθευτή στην εκτέλεση των συµβάσεων
προµηθειών που έχει αναλάβει µε έµφαση σε στοιχεία που αποδεικνύουν τις πολύ
καλές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
Κεφάλαιο 4: Οικονοµικά στοιχεία προµηθευτή (περίληψη – αν τα αποδεικτικά περιέχονται στο φάκελο
δικαιολογητικών να δίνεται παραποµπή).
Κεφάλαιο 5: Εγγύηση καλής λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη (service).
Κεφάλαιο 6: Άλλα στοιχεία.
 Οι τόµοι πρέπει να έχουν καταλόγους περιεχοµένων µε παραποµπές σε σελίδες ή τεύχη, στους οποίους
αναφέρονται και αριθµούνται τα δικαιολογητικά και έγγραφα που προσκοµίζονται. Η αρίθµηση των
στοιχείων των καταλόγων πρέπει να υπάρχει και στα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
 Όλα τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα είναι υποχρεωτικό να περιλαµβάνονται στην προσφορά. Σε
περιπτώσεις σφαλµάτων στην σύνταξη εγγράφων, ή παράλειψης εγγράφων από αβλεψία, ή καθυστέρησης
έκδοσής τους από τρίτους, θα παρέχεται από την επιτροπή διαγωνισµού εύλογος χρόνος για την
προσκόµισή τους. Ο χρόνος αυτός σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10)
ηµερολογιακές ηµέρες.
 Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από τρίτους θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
 Η υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής.
 Όλα τα έγγραφα που συντάσσει ο διαγωνιζόµενος να είναι τυπωµένα σε χαρτί µε λογότυπό του.
 Τα πρωτότυπα έγγραφα και πίνακες που θα συντάξουν οι υποψήφιοι να δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή
(αρχεία επεξεργαστή κειµένου ή λογιστικών φύλλων σε µη επανεγγράψιµο οπτικό µέσο πχ CD).
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ΑΡΘΡΟ 2.

Οικονοµική προσφορά
2.1. Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί σε ευρώ (Ο.Π.i) για την προµήθεια, µεταφορά και
εγκατάσταση του υλικού και λογισµικού στους χώρους που θα υποδείξει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. Στην
τιµή θα περιλαµβάνονται επίσης η εκπαίδευση των χρηστών, η εγγύηση για αποκατάσταση τυχόν
βλαβών και παροχή ανταλλακτικών για την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, για
συνήθη χρήση και όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και επιβαρύνσεις.
2.2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα αναφέρεται µόνο µία φορά στο τέλος της οικονοµικής
προσφοράς και σε ξεχωριστή γραµµή.
2.3. Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση πινάκων της µορφής του παρόντος
Μέρους ∆΄ και θα υποβληθεί υπογεγραµµένη στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς του
διαγωνιζόµενου. Οι τιµές θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι περιλαµβάνουν ό,τι απαιτείται από
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, προς την οποία συµµορφώνεται η
τεχνική προσφορά των συµµετεχόντων.
2.4. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές ειδών
στην προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση.
Πίνακας προσφεροµένων ειδών χωρίς τιµές
α/α

Τµήµα

Ποσότητα

Τύπος – Κατασκευαστής

Προσφερόµενη
ποσότητα

1

2

3

4

5

Α.

Β.

Πακέτα λογισµικού για την
αναβάθµιση συστήµατος PET/CT
(Biograph™ 6/CT SOMATOM
EMOTION 6) για εκτέλεση
καρδιολογικών και νευρολογικών
εξετάσεων.
Αναβάθµιση εξοπλισµού
συστήµατος PET/CT (Biograph™
6/CT SOMATOM EMOTION 6) για
την εκτέλεση καρδιολογικών και
νευρολογικών εξετάσεων.

1

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προµήθεια λογισµικού και εξοπλισµού για τη συµπλήρωση συστήµατος PET/CT της Μονάδας
Ποζιτρονικής Τοµογραφίας του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (τιµές σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.)
α/α

Τιµή µονάδας ολογράφως και αριθµητικώς

Ποσότητα

Σύνολο αριθµητικώς

1

2

3

4

Α.

1

Ο.Π.Α

Β.

1

Ο.Π.Β
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ενδεικτικός πίνακας)

Α. Πακέτα λογισµικού για την αναβάθµιση συστήµατος PET/CT (Biograph™ 6/CT SOMATOM
EMOTION 6) για εκτέλεση καρδιολογικών και νευρολογικών εξετάσεων (τιµές σε ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α).
α/α

Σύστηµα

Ποσότητα

1

2

3

Τιµές επί
µέρους
στοιχείων

Σύνολο

Τύπος
κατασκευαστής

4

5

6

1
2
ν
ΣΥΝΟΛΟ Α
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ενδεικτικός πίνακας)

Β. Αναβάθµιση εξοπλισµού συστήµατος PET/CT (Biograph™ 6/CT SOMATOM EMOTION 6) για
την εκτέλεση καρδιολογικών και νευρολογικών εξετάσεων (τιµές σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α).
α/α

Σύστηµα

Ποσότητα

1

2

3

Τιµές επί
µέρους
στοιχείων

Σύνολο

Τύπος
κατασκευαστής

4

5

6

1
2
ν
ΣΥΝΟΛΟ Β
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ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens (BRFAA) aims to upgrade the
existing imaging system (PET/CT, Siemens Biograph 6) to perform cardiac and neurologic
examinations. The commission consists of two parts: the hardware and software. Both parts
must be compatible.
Α. Προδιαγραφές αναβάθµισης υλικού (hardware) τοµογράφου PET/CT.
1. List-mode acquisition
2. Support PET ECG-gated scan acquisition with 1 msec time resolution
3. Support PET dynamic scan acquisition in any frame durations of ≥1 sec.
4. Gantry trigger input panel and cart for optional trigger devices.
5. Cardiac Trigger System
6. Prospective ECG-triggered sequence scanning must be acquired with high temporal
resolution. Please quote the temporal resolution. With every gantry rotation, six
images are acquired simultaneously (the existence CT gantry can acquire six slices
simultaneously).
7. The cardiac spiral reconstruction must allow volume imaging in selectable phases of
the cardiac cycle with high temporal resolution. Please quote the temporal resolution
and confirm that the provided parameters are sufficient for calcium scoring
assessment.
8. Support of retrospective ECG-gated spiral scanning techniques.
9. Access to the raw data from static and dynamic PET/CT scans.
Β. Προδιαγραφές λογισµικού (software) τοµογράφου PET/CT.
Cardiac Software:
All the necessary software to support the requirements listed below:
1. Systolic Function: LV Volumes, EF, Cardiac Output
2. Diastolic Function: Peak Filling and Emptying Rates
3. Regional Wall Thickening, Motion, and Time to Peak Contractility
4. Transient Ischemic Dilation
5. Myocardial Perfusion Quantification (Extent and Severity)
6. Contractility Histogram
7. Semiquantitative Scoring
8. Viability Polar Map (ischemic, viable, and scar tissue)
9. PET: Recon Tomographic and Gated Recon Tomo SA, VLA, HLA
10. Attenuation Correction Maps
11. Integrated Myocardial Perfusion with Function
12. Multiple Image Formats (AHA format, Three Short Axis)
13. 2D and 3D Polar Maps (Ungated, ED and ES Perfusion; Wall Thickening, Motion, and
Time to Peak Contractility; Raw, Normalized, Severity, Blackout, Defect Severity,
Normalized Mean, Normalized Standard Deviation
14. Automatic Processing and Cardiac Reorientation
15. User Selectable Processing Algorithms
16. Integrated Processing and Review Screens
17. Volumetric Co-registration of Supported Data
18. PET Protocol Databases
19. User-defined Database Generation and Editing
20. Interface for entering demographic, stress test results, and nuclear diagnostic results
21. User Customizable Report Templates
22. Generate screen images for presentations and publications
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23. Print and export reports
24. Ability to prioritize datasets to be utilized for report generation
25. Include CT Review, Calcium Scoring, Vessel and Calcium Fusion, Reporting)
26. Measurement of Coronary Flow in ml/gr/min and Coronary Flow Reserve for perfusion
tracers (must include Ru-82)
27. Change screen layouts or create custom screens
28. Change colorbar preferences
Neuro:
All the necessary software to support the requirements listed below:
1. The software automatically fits & quantifies brain perfusion scans. The program can
either compare a study to 3D reference templates (created from images of normal
patients) with automatic masking or it can compare two studies to each other and
quantify the differences. If two studies are loaded, then after fitting, both will be
aligned to each other & the template.
2. Verification of fitting using 3D template outlines
3. Manual fitting if required using template outlines
4. Displays 1 or 3 views simultaneously with reference images & cross hairs to mark
points simultaneously on all 3 views
5. Scroll through large or small images easily
6. Voxel-based & volume-region-based quantification techniques
7. Region-based statistics of activity in each region with comparison to the template
8. Percentage difference between two scans
9. User defined region map
10.Functional images of deviation & difference
11.Defect size & severity
12.Number of defective voxels
13.Map asymmetry
14.Overlay defects on anatomical image
15.Assessment of Hyper or Hypo metabolic regions
16.Incorporated reporting mechanism.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Υποδοµή Προµηθευτή
Α/Α
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προφίλ επιχείρησης
Μορφή επιχείρησης
Έτος ίδρυσης
Πιστοποιητικά (ISO 9001:2008)
1.4.1. Κατασκευαστή
1.4.2. Προµηθευτή
Να δοθούν η διεύθυνση (έδρα, στοιχεία επικοινωνίας) των
εγκαταστάσεων (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) στις
οποίες παρέχεται τεχνική υποστήριξη για hardware ή / και
software, παρόµοια µε ό,τι περιλαµβανόµεται στην
παρούσα διακήρυξη.
Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων της τεχνικής
βάσης του προµηθευτή.
Να αναφερθεί η εµπειρία του προµηθευτή στην προµήθεια
και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για
συστήµατα παρόµοια µε αυτά που προσφέρονται.
Να αναφερθεί ποια είναι η δυνατότητα επέµβασης από τον
προµηθευτή για κάλυψη ειδικών αναγκών και αναγκών
επέκτασης / επένδυσης, στο προσφερόµενο λογισµικό ή /
και υλικό.
Η επιτροπή κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών µπορεί να ζητήσει και η προσφέρουσα
εταιρεία είναι υποχρεωµένη να αποδεχθεί την
πραγµατοποίηση παρουσιάσεων και benchmark test µε
πραγµατικά δεδοµένα

Υποχρεωτικό Απάντηση Παραποµπή
Να υποβληθεί
Να αναφερθεί
Να αναφερθεί
Ναι
Όχι
Ναι

Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

2. Τεχνική Υποστήριξη
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.1. Να αναφερθούν οι παραδόσεις – εγκαταστάσεις
παροµοίων συστηµάτων για τις οποίες υπάρχει
συµβόλαιο συντήρησης- υποστήριξης. Να δοθεί
κατάλογος µε στοιχεία του εξοπλισµού ή / και
λογισµικού και χρόνος ισχύος συµβολαίου.
2.2. Ικανότητα για τεχνικό έλεγχο του συστήµατος,
διάγνωση και επίλυση προβληµάτων µέσω απευθείας
σύνδεσης των τεχνικών του οίκου µε το σύστηµα το
οποίο θα είναι εγκατεστηµένο στα εργαστήρια µας.
2.3. Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και
επιστηµονική υποστήριξη, µέσω επικοινωνίας η οποία θα
πραγµατοποιείται µε εξειδικευµένους επιστήµονες
πιστοποιηµένους από τον κατασκευαστικό οίκο, ο οποίοι
θα είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη του εργαστηρίου
µας και θα φροντίζουν για την ταχεία επίλυση
αναλυτικών και τεχνικών προβληµάτων κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
2.4. Ανταπόκριση προµηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε
εργάσιµες ηµέρες).
2.5. Χρόνος αποκατάστασης βλάβης (σε εργάσιµες ηµέρες)

Υποχρεωτικό Απάντηση Παραποµπή

Ναι

Ναι

Ναι

≤2
≤3

2.6. Ύπαρξη αποθεµάτων ανταλλακτικών των συστηµάτων,
που προβλέπονται από τον κατασκευαστή στον ελληνικό Ναι
χώρο.
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2.7. Χρόνος εγγύησης / συντήρησης και παροχής
ανταλλακτικών δωρεάν (σε έτη).
2.8. Να περιγραφεί η διαδικασία αντιµετώπισης βλάβης σε
περίπτωση αδυναµίας διόρθωσής της και να αναφερθούν
οι διαδικασίες και τα τεχνικά µέσα που διατίθενται για
την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της.
2.9. Εξασφάλιση ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7)
έτη, συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου εγγύησης
2.10. Χρονικό διάστηµα (σε έτη) για το οποίο αναλαµβάνει ο
προµηθευτής την υποχρέωση συντήρησης του
εξοπλισµού ή / και λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένης
της περιόδου εγγύησης και εφόσον του ζητηθεί µε
απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
3. Παράδοση - Εγκατάσταση
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3.1. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την εγκατάσταση και
ευθύνη καλής λειτουργίας του λογισµικού ή / και υλικού.
3.2. Ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση
του υλικού (hardware) ή / και λογισµικού (σύµφωνα µε
τις άδειες χρήσης), την παραµετροποίηση των
συστηµάτων, τη σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο και
γενικά τη σωστή λειτουργία των συστηµάτων στο
σύνολό τους.
3.3. Ο προµηθευτής του λογισµικού είναι υπεύθυνος για τη
συµβατότητα (compatibility) του λογισµικού µε το υλικό.
3.4. Ο προµηθευτής του λογισµικού θα παραδώσει στο
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α τα σχετικά έγγραφα τεκµηρίωσης (σε έντυπη
και ηλεκτρονική µορφή) όπου θα περιγράφεται η
ολοκλήρωση των διαδικασιών και λειτουργιών
(Documentation).
3.5. Το λογισµικό, όπου είναι δυνατό και εφικτό, λαµβάνοντας
υπόψη τη νοµική µορφή και τις δραστηριότητες του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, θα αγορασθεί σε ακαδηµαϊκή έκδοση.
3.6. Το λογισµικό θα παραδοθεί µε µία πλήρη σειρά
πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης και οπτικών µέσων (CD
/ DVD) εγκατάστασης.
3.7. Όπου δεν αναφέρεται σαφώς έκδοση λογισµικού, θα
πρέπει να προσφερθεί επί ποινή απόρριψης και
παραδοθεί, η πιο σύγχρονη έκδοση, αρκεί να είναι
συµβατή µε το σύνολο του υπάρχοντος και του
προσφερόµενου εξοπλισµού και λογισµικού.
3.8. Τα στοιχεία του Ιδρύµατος για την έκδοση των αδειών
είναι: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY
OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527
ATHENS,GREECE / Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών,
Ακαδηµίας Αθηνών, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27
Αθήνα, Τηλ. +30-210-6597000.
3.9. Οι άδειες που αφορούν λογισµικά της Microsoft να
εκδοθούν στην επωνυµία όπως αυτή αναγράφεται στην
άδεια: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY
OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527 ATHENS,
GREECE.
3.10. Χρόνος προσκόµισης των ειδών σε ηµερολογιακές
ηµέρες, από την υπογραφή της σύµβασης.
3.11. Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και εκπαίδευσης
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1 σε ηµερολογιακές
ηµέρες, από την προσκόµιση των ειδών.

Ναι ≥1
Ναι
Ναι

≥7

Υποχρεωτικό Απάντηση Παραποµπή
Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι
Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

≤30
≤15
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4. Εγχειρίδια
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υποχρεωτικό Απάντηση Παραποµπή
4.1. Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και
τεκµηριωτικού υλικού, σε αναλογία µιας σειράς
εγχειριδίων για κάθε διακριτή µονάδα υλικού ή / και
Ναι
λογισµικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά,
οδηγίες χρήσης και συντήρησης (user & service
manuals).
4.2. Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφεροµένων
εγχειριδίων.

Ναι

4.3. ∆ωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων
πρωτοτύπων σειρών των µεταβολών, τροποποιήσεων ή
Ναι
επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το
διάστηµα ισχύος της εγγύησης.

5. Εκπαίδευση
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποχρεωτικό Απάντηση Παραποµπή

5.1. Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του
υλικού ή / και λογισµικού, ο προµηθευτής
υποχρεούται να προβεί σε αρχική εκπαίδευση των
υπευθύνων χρήσης και λειτουργίας του
προαναφερόµενου εξοπλισµού στο χώρο του
εργαστηρίου για καρδιολογικές και νευρολογικές
εφαρµογές.

ΝΑΙ (t ≥3
ηµέρες)

6. Σεµινάρια
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6.1. Ο υποψήφιος πρέπει να προτείνει πλήρες αναλυτικό
πρόγραµµα και χρονοδιάγραµµα εκπαίδευσης από
ειδικευµένο προσωπικό, στο χειρισµό, διαχείριση και
συντήρηση του υλικού ή/ και λογισµικού µε τρόπο
που να εξασφαλίζεται η άµεση λειτουργία του σε
συνθήκες πλήρους λειτουργίας, µε τη λήξη της
εκπαίδευσης.
6.2. Ο χρόνος έναρξης και το χρονοδιάγραµµα
εκπαίδευσης θα καθοριστεί από το Ίδρυµα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών.

Υποχρεωτικό Απάντηση Παραποµπή

Όχι

Ναι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1. Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής
Εκδότης:
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας
Αθηνών................................................................................................
Εγγύησή µας υπ’ αριθµόν
για ευρώ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ευρώ υπέρ της
Εταιρείας
, οδός
, αριθµός
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
εταιριών (1)
(2)
, κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή
της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της
δια την προµήθεια
σύµφωνα µε
την ∆ιακήρυξη Νο ……/……
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις (3) ηµέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
2. Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης
Εκδότης:
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς
το
Ίδρυµα
Ιατροβιολογικών
Ερευνών
της
Ακαδηµίας
Αθηνών.......................................................................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν
για ευρώ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι
του
δικαιώµατος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως,
µέχρι
του
ποσού
των
…………………………………………………………………
ευρώ
υπέρ
της
εταιρείας……………………………………………………………. στο οποίο και µόνο περιορίζεται οπωσδήποτε η
εγγύησή µας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί για την
προµήθεια …………………………………….. (∆ιακήρυξη Νο …../……..)
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας σας και υποχρεούµεθα να σας το
καταβάλουµε ολικά ή µερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουµε
το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας µέσα σε τρεις ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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3. Υπόδειγµα Εγγύησης Προκαταβολής
Εκδότης:
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών
...............................................................................................................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν
για ευρώ
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας………………………………… και µέχρι του ποσού
των
ευρώ πλέον τόκων για τη λήψη προκαταβολής ποσοστού…………..σύµφωνα µε τη σύµβαση
Νο……… για την προµήθεια…………………………
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν µέρει χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
4. Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας
Εκδότης:
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών
..............................................................................................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν
για ευρώ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι
του
δικαιώµατος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..
µέχρι
του
ποσού
των
ευρώ ……………………………………………………… στο οποίο και µόνο περιορίζεται οπωσδήποτε η εγγύησή
µας για την ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των ειδών της σύµβασης Νο……………………………
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας σας και υποχρεούµεθα να σας το
καταβάλουµε, ολικά ή µερικά χωρίς οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνήσουµε
το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας µέσα σε τρεις ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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