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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

η

6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -

Ηµ/νία : 04/05/2020

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 8725

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γραφείο:
Προµηθειών
Πληροφορίες: Μάτη Αικ.
ΤΗΛ.:
26613-60724/538
FAX :
26610-81086
Ταχ. ∆/νση : Κοντόκαλι
Τ.Κ.:
49100
Ε-mail:
grpromit@1690.syzefxis.gov.gr
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 9.114,30€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συλλογή Προσφορών
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής
Ηµεροµηνία: 15/05/2020
Ηµέρα: Παρασκευή
Ώρα: 11:00 π.µ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

9.114,30 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

79212200-5 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., Ψυχικής Υγείας και ΕΑΑ∆ΗΣΥ).
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε
(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)
το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 και του Ν. 2238/1994
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 24
του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-05-2010) και ισχύει .
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1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/18-6-2007) όπως ισχύει
σήµερα.
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α΄/2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
1.5. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/95) άρθρο 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.6. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» παράγραφοι 1 έως 11 του άρθρου 2.
1.7. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές Συναλλαγές».
1.8. Του Νόµο 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-05-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 για την βάση δεδοµένων του Παρατηρητηρίου τιµών και
ποσοστό 2% επί των τιµολογίων των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 24
παρ.6).
1.9. Του Ν.3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/τ.Α΄/03-08-2010 περί «εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλειας ζωής οργανισµού αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του υπουργείου οικονοµικών»
άρθρο 27.
1.10. Του Νόµου 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραµµα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
1.11. Του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» άρθρα
13-14.
1.12. Του Ν. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/27-10-2011 άρθρο 26 περί «συγκρότησης συλλογικών
οργάνων της ∆ιοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση».
1.13. Του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α΄/02-03-2001) περί βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις.
1.14. Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
ευθύνης.
1.15. Του Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/τ.Α΄/22-10-2010) περί «ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
1.16. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.17. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών»
(Φ.Ε.Κ. 139/τ.Α΄/27.6.97.
1.18. Του Ν. 4052/2012, (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012) «Αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των
Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της Εθνικής
οικονοµίας» και άλλες διατάξεις», άρθρο 14, παρ. 7.
1.19. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
1.20. Του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου».
1.21. Του N. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013) «∆ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού
περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο
61, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα στην παρ. 10 του άρθρου 16.
1.22. Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-13), άρθρο 64 παρ. 2. (Παρακράτηση φόρου στο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).
1.23. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση
των διατάξεων του Π.∆. 318/1992 (τΑ΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.
1.24. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29τ.Α΄/19-3-2015 «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
2
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1.25.

1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο 37 (Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
Συµβάσεων).
Του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176τ.Α΄/16-12-2015 «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» άρθρο 5.
Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις» άρθρο 93.
Του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και
ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» άρθρο 63.
Τις διατάξεις του Π.∆. 146/21-5-2003 (φεκ 122/τ. Α’) περί του ορίσµού του περιεχοµένου
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆.Μ.Υ..
Την αριθµ.8η-80ο/08-04-2020 Απόφαση ∆.Σ. του Γ.Ν. Κέρκυρας έγκρισης διαδικασίας
συλλογής προσφορών
Tην µε αρ. πρωτ.: 8589/30-04-2020απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/438, αρ.
∆έσµευσης 410/0 και Α∆Α: 6Ο0Ψ4690Β3-33Γ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συλλογή προσφορών µέσω διαύγειας, δια λήψεως γραπτών σφραγισµένων προσφορών για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 9.114,30€ συµπ. ΦΠΑ 24% (7.350,24€ µη συµπ.
ΦΠΑ), όπως ακριβώς αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της
παρούσης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο
βάσει τιµής.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
15/05/2020
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
15/05/2020
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
10:00 π.µ.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
11:00 π.µ.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί την συλλογή.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» για ένα (1) έτος, όπως προκύπτει
και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό 9.114,30€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, η παρούσα θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Γενικού
Νοσοκοµείου Κέρκυρας (www.gnkerkyras.gr).
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Στην περίπτωση που τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις προκύψουν, θα δηµοσιεύονται στον ίδιο
δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει γνώση για αυτές. Οι παρεχόµενες
από το Νοσοκοµείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της παρούσας.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι µέρες (120) ηµέρες,
προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την
παρούσα. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν
τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο από τους ενδιαφερόµενους, στην
ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των συµµετεχόντων δύναται
να είναι Ψηφιακά Υπογεγραµµένες.
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
2.3. Ο τίτλος της διακήρυξης.
2.4. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).
2.5. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει
την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».
3. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους :
Α.Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαµβάνει:
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συµµετέχων/οικονοµικός φορέας δεν έχει εις βάρος του
τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:
α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).
β) ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονοµικού φορέα.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48).
δ) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
ε) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
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συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
µε το ν. 3691/2008 (Α΄166).
στ) Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.
1), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συµµετέχων/οικονοµικός φορέας:
Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75 µε την οποία θα δηλώνεται η
επωνυµία της εταιρείας, η νοµική της µορφή και η έδρα της.
4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού
προσώπου. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος νοµικού προσώπου,
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
µελών του οργάνου διοίκησης / νόµιµου εκπροσώπου. Επίσης τυχόν πιστοποιητικά που
απαιτούνται ανά περίπτωση, εγγραφές σε αρµόδια µητρώα, επιµελητήρια κτλ., σύµφωνα
πάντα µε την κείµενη νοµοθεσία.
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός του τριµήνου
που προηγείται της ηµεροµηνίας λήξης υποβολής προσφορών από το οποίο να προκύπτει ότι
.oi διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), Ι.Κ.Ε,
.ο ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.)
των συµµετεχόντων/οικονοµικών φορέων δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα των όσων ορίζονται
στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
6. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ
7. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους.
8. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την τεκµηρίωση των ζητούµενων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’,
παράγραφος Κριτήρια Συµµετοχής Αναδόχων – Εσωτερικών Ελεγκτών.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω
δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον διευθύνοντα σύµβουλο στις περιπτώσεις των
Α.Ε..
Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής ή η µη
προσήκουσα υποβολή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσης και του νόµου,
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από τη διαδικασία.
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι ο
διαγωνιζόµενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις µε αναληθές ή ανακριβές περιεχόµενο.
Επισηµαίνεται ότι η µη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής από όλους τους φορείς,
πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συµµετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση
των δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Β.Φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαµβάνει σε πρωτότυπο τα τεχνικά
στοιχεία σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω έργου που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
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Γ.Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαµβάνει (πρωτότυπο και
αντίγραφο) την οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος. Οι προσφορές να περιγράφουν αναλυτικά τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούµενων υπηρεσιών και να είναι ενυπόγραφες.
Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες ∆ηλώσεις καθώς και η Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά που θα
κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες.
1.

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της διαδικάσίας και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα.
Τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να
υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

2.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά
περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.

3.

Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των
προσφεροµένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

4.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να
είναι σαφείς. Παραποµπές επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και
δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση
της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια
της αξιολόγησης.

5.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6.

∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις
δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν.

7.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της συλλογής
προσφορών, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε
άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της παρούσας.
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ

1.

Οι τιµές των προσφορών για τις προσφερόµενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε Ευρώ.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.

Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. θα
δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα
διορθώνεται από την υπηρεσία.

3.

Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.

4.

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος και
κάθε τύπο προσφερόµενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την
Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή,
θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιµές µετά την
έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί
επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς.

6.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται
ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη υπηρεσία, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

7.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.

Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν
δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την
τιµή προσφοράς.

9.

Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς. Εάν και
µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα
χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

10.

Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1.

Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.

2.

Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής στη διαδικασία.

3.

Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο.

4.

Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.

5.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.

6.

Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της παρούσης.

7.

Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.

8.

Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

9.

Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον
υποψήφιο Ανάδοχος έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν
και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως
ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

10.

Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται στο µειοδότη κατ’ είδος κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει
µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων
της διαδικασίας, διατηρεί το δικαίωµα:
α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή της διαδικασίας
β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαδιακσίας και την επανάληψή της µε τροποποίηση ή µη των όρων
και των προδιαγραφών της.
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γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαδικασίας και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων
συµβάσεων.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την
αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση. Τυχόν
υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία
δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Σύµβαση που περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση
του έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε
βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη Συλλογή Προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και
κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της
Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της
ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης
απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών
από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της
Σύµβασης, προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Ο
Ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των
παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία
επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη
παρούσα και την Προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.
Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των
εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων εγγράφων του αναδόχου, το κόστος αυτό θα
βαρύνει τον ανάδοχο.
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του
ή σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα. Στα εκχωρηµένα τιµολόγια
θα αναγράφεται εµφανώς προς ποιον έχουν εκχωρηθεί. Αν εξοφληθεί Χρηµατικό Ένταλµα στον
Ανάδοχο για εκχωρηµένα τιµολόγια, αυτός υποχρεούται να αποδώσει τα εισπραχθέντα σε αυτόν,
τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης, στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα εν λόγω τιµολόγια.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού
συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Η παράδοση των Υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, κατά τη
διάρκεια του έτους.
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Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από επιτροπές. Κατά τη διαδικασία διενέργειας - παραλαβής των
υπηρεσιών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή από το Νοσοκοµείο, µε βάση την περιγραφή και την τιµή υπηρεσιών, όπως αυτές θα
προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε
τιµολόγιο του Ανάδοχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά
Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή είναι τα εξής:
•

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

•

Τιµολόγιο του προµηθευτή.

•

Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, αν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».

•

Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου.

•

Κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τις οικονοµικές υπηρεσίες του Ιδρύµατος.

Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου.
Η αµοιβή του Ανάδοχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος όπως κάθε φορά
αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Επιπλέον των νόµιµων κρατήσεων όπως προβλέπεται κάθε φορά, τα είδη της παρούσας διακήρυξης
υπόκεινται στην επιπλέον κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(Υπέρ Ψυχικής Υγείας και ΕΑΑ∆ΗΣΥ).
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60)
ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/05-06-2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται
όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να
γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής».
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
Ουδεµία µεταβολή του προγράµµατος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν
πάντως η εκτέλεση της Σύµβασης δεν προχωρεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η Αναθέτουσα Αρχή
µπορεί να δώσει στον Εργολάβο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρηµένο
αυτό πρόγραµµα προς έγκριση.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή των
υπηρεσιών, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση
µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω
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υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και
την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο Προµηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη παροχή υπηρεσίας
χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην περίπτωση, στην
οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση, πέραν των
χρονικών περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά στη σύµβαση.
Τα πρόστιµα ορίζονται σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια
να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή παρακράτησης από πληρωµές, είτε µε παρακράτηση από την
εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του Ανάδοχου ή σε
περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της ∆ιακήρυξης και της σχετικής
σύµβασης ή πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση
της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο
και να λύσει τη σύµβαση αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση έκπτωσης, καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας από την παράβαση για την
οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα
µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί
στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε
την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η
αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια και τα οριζόµενα στην
παραπάνω παράγραφο.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το πλήρες κείµενο της παρούσας καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο (∆ΙΑΥΓΕΙΑ), στην ιστοσελίδα του
Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας (www.gnkerkyras.gr) καθώς και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεν προβλέπεται από τηv παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προµηθειών διατάξεις του
∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
1. Να είναι ενταγµένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών
2. Να είναι πιστοποιηµένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
3. Να κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι.
4. Να έχουν εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον Εσωτερικό Έλεγχο ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων που
να προκύπτει από σχετικές συµβάσεις έργου ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγµατοποιεί τα παρακάτω:

1. Ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου
•

Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας µηχανογραφικών προγραµµάτων νοσοκοµείου.

•

Μηνιαίος έλεγχος εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος στις εφαρµογές α) της γενικής
λογιστικής, β) του δηµόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής.

•

Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του biform επί των οριστικών µηνιαίων οικονοµικών,
καταστάσεων (µηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρµογές του διπλογραφικού συστήµατος
ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) ∆ηµόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής.

•

Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που συµπληρώνονται στους
πίνακες του biform.

•

Περιοδικοί δειγµατοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρµακείου υλικών και
παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων
διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π.

•

Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίµατος των ισοζυγίων.
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•

∆ιαδικασίες ελέγχου σχετικών µε την προετοιµασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων.

•

Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του µητρώου δεσµεύσεων.

2. ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα της µηχανογράφησης.
Μηνιαίες διαδικασίες στον τοµέα της µηχανογράφησης των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων του
νοσοκοµείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο µεταξύ τους, όπου απαιτείται, όσο και µε το πρόγραµµα
του διπλογραφικού συστήµατος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε µήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί,
µετά από δειγµατοληπτικούς ελέγχους την εύρυθµη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστηµάτων
του νοσοκοµείου:
•

Υποσύστηµα διαχείρισης φαρµάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίµων υλικών ανταλλακτικών και υπηρεσιών.

•

Υποσύστηµα µητρώου παγίων

•
•

Υποσύστηµα κίνησης ασθενών - τιµολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευµατινών
ιατρείων - Τ.Ε.Π.
Υποσύστηµα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX.

•

Υποσύστηµα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.

•

Υποσύστηµα προµηθευτών.

•

Υποσύστηµα µισθοδοσίας.

3. ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα του διπλογραφικού συστήµατος.
Στο τέλος κάθε µήνα, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:
•

Η ενηµερότητα των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων µε το σύνολο των οικονοµικών
συναλλαγών του µήνα αναφοράς

•

Ενηµερότητα και συµφωνία των δεδοµένων των ανωτέρω υποσυστηµάτων προς τους
λογαριασµούς της γενικής λογιστικής, του δηµόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής.

•

Απαραίτητες συµφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασµών τάξεως σχετικών µε
την εκτέλεση του προϋπολογισµού του νοσοκοµείου

•

Ενηµέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς.

•

Καταγραφή εκκρεµοτήτων του µήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.

4.Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου.
Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου, σχετικής µε τα προβλήµατα που
προέκυψαν από το µηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεµοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση
των υφιστάµενων διαδικασιών.

5.Ετήσια έκθεση πεπραγµένων προς τη ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου.
Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό, την Κατάσταση των
Αποτελεσµάτων καθώς και το Προσάρτηµα.

6.Ζητήµατα κυριότητας και πνευµατικής ιδιοκτησίας
•

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα,
στατιστικά στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή στοιχείο που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή
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καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου της παρούσας συµβάσεως, είναι
εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκοµείου.
•

Ο ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία στη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου. Ο ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των
εγγράφων, αλλά, σε καµία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιήσει, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή συναίνεση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου.
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