
                                                                                                                                                   

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κέρκυρα 24/11/2020
 6η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ. 26308
    ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ             
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Αργαλιά Αλεξάνδρα
 Τηλ.:26613-60467
  FAX:26610-8108

 ΣΥΛΛΟΓΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ   ΕΛΕΓΧΟ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 11) ΕΝΤΕΚΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ALSA  

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.472,00  € ΣΥΜΠ Φ.Π.Α 

CPV  50421000-2

1. Ν.2955/2001
2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
5. Ν.4412/2016
6 Ν3861/2010

7. Π.Δ. 80/2016
8. το αρ. Πρωτ.  26306/24/11/2020  πρωτογενές 
9.Την αριθμ  23 η θέμα 30ο/15/07/2020 απόφαση ΔΣ
10. την υπ. Αρίθμ. Πρωτ.      απόφαση   ανάληψης υποχρέωσης αριθμ   δέσμευσης     Α.Δ.Α.

                 
Το Γενικό  Νοσοκομείο  Κέρκυρας  διενεργεί   συλλογή προσφορών για  Εφάπαξ έλεγχο -
συντήρηση  ηλεκτρικής  ασφάλειας  (11)  έντεκα  διαθερμιών   του  οίκου  ALSA
συμπεριλαμβανομένων  ανταλλακτικών και service kit, όπως  αναγράφονται  αναλυτικά στο
Παράρτημα Α   και   σύμφωνα με  τις  τεχνικές προδιαγραφές του  Παραρτήματος Β  με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο
Διοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 30/11/2020. και
ώρα 12.30, ως εξής:

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Υπ΄Οψιν κ.Αργαλιά)
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΔΕΙΞΗ : «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΊ ΑΠΌ ΤΗΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ:  30/11/2020 και ώρα 12.30
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 26308/24/11/2020

Ο  ΕΝΙΑΙΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους:
Α.            Φάκελο με την ένδειξη «  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»   που θα περιλαμβάνει,
επί ποινή αποκλεισμού:
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν υπάρχει εις
βάρος του τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δια-
φθοράς 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπο-
λέμηση 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 οικο-
νομικών 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/ΔΕΥ 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 τρομοκρατί-
ας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίη-
σης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες 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 Απριλί-
ου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προ-
στασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με το
ν. 4198/2013 (Α΄215). 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την Ενότητα 4, άρθρο 73, παρ. 1αα και
1ββ του Ν. 4412/2016, αφορά 
 τους διαχειριστές   στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   στις

περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.)

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 
α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης, διαπιστωμένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δε-
σμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία. 
β) 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 δη-
λώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της.

5. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου.

6. Παραστατικό  εκπροσώπησης,  αν οι  οικονομικοί  φορείς  συμμετέχουν  με  αντιπρόσωπό
τους.

ΑΔΑ: ΩΡΝ04690Β3-9ΟΥ



Οι πάσης φύσεως υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές στις πε-
ριπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο στις
περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.)
Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
ανωτέρω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Β.    Φάκελο με την ένδειξη    «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   ο οποίος περιλαμβάνει  επί ποινή
αποκλεισμού:
1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75 στην οποία :
Να δηλώνουν την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπό
ανάθεσης υπηρεσίας,  όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης. 
2. Υπογεγραμμένο αντίγραφο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β'

Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει
Σφραγισμένη σε ξεχωριστό φάκελο έντυπη ενυπόγραφη  οικονομική προσφορά ως
εξής:
Κάθε οικονομική προσφορά υποχρεωτικά θα δοθεί για το σύνολο των υπηρεσιών επί ποινή
αποκλεισμού.  Οι  τιμές  θα δοθούν σε ευρώ πλέον φ.π.α και  συμπεριλαμβανόμενου  του
αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% .    
Τέλος,  σας  γνωρίζουμε  ότι  το  Νοσοκομείο  ,  από την  υπογραφή της  σύμβασης  που θα
προκύψει  και  καθ’  όλη  τη  διάρκειά  της  ,  θα  προβαίνει  κατά  την  εξόφληση  του  κάθε
τιμολογίου, στις μέχρι σήμερα αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις , στον αναλογούντα Φ.Π.Α,
καθώς  και  σε  επιπλέον  κράτηση  2%  υπέρ  των  Οργανισμών  Ψυχικής  Υγείας  που
εποπτεύονται   από  το  Υ.Υ.Κ.Α.  ,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις.  Επίσης  θα
προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα κατά την εξόφληση του δικαιολογητικά (φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα), που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία

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. 

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. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων 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. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παραλαβή της υπηρεσίας γίνεται  από αρμόδια επιτροπή η οποία πιστοποιεί  την καλή
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παράρτημα Β΄ της παρούσας. 
                    
                                                  Ο     ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                            ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α                                       
                                                       

 Α. ΕΙΔΗ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ /ΔΙΠΟΛΙΚΗ 

           ALSA 250 MCDS 
3

2 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ /ΔΙΠΟΛΙΚΗ 
          ALSA 400 MCDSe

8

                                                    
                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Β.  Προδιαγραφές  αναδόχου  για  εφάπαξ  έλεγχο  –  συντήρηση  και
πιστοποίηση καλής λειτουργίας – ασφάλειας : 

  1)  Ο ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέτει  όλες τις  προβλεπόμενες,  από τη
Ευρωπαϊκή  και  Ελληνική  Νομοθεσία,  πιστοποιήσεις  για  τη  διαχείριση
Ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού  καθώς  και  των  ανταλλακτικών  αυτών,
σύμφωνα  με  τα  διεθνή  πρότυπα  με  πεδίο  πιστοποίησης  την  διακίνηση
Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών τις οποίες
και οφείλει να καταθέσει.

 2)  Οι  προληπτικοί  έλεγχοι  –  συντηρήσεις  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  του
παραρτήματος   Α’   και  τυχόν  επισκευές  πιθανών  βλαβών   που   θα
διαπιστωθούν να πραγματοποιούνται  σύμφωνα με τις οδηγίες και τα τεχνικά
εγχειρίδια  του  κατασκευαστικού  οίκου,  τις  οποίες  μπορούν  να
πραγματοποιούν τεχνικοί κατάλληλα εκπαιδευμένοι από τον κατασκευαστικό
οίκο.  Για  το  σκοπό  αυτό  να  κατατεθούν  πιστοποιητικά  εκπαίδευσης  από
πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης του κατασκευαστικού οίκου.

 3)  Ο ανάδοχος  να  καταθέσει  έγγραφο του  κατασκευαστικού  οίκου  από το
οποίο να προκύπτει ότι μπορεί να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή των
απαιτούμενων  κάθε  φορά  γνήσιων  ανταλλακτικών  και  των  αντιστοίχων  κιτ
συντήρησης (όπου απαιτείται) για το χρονικό διάστημα της σύμβασης.

 4)  Ο  ανάδοχος  να  καταθέσει  κατάλογο  με  όλα  τα  ειδικά  πιστοποιημένα
εργαλεία  που  διαθέτει  και  είναι  σύμφωνα  με  τα  τεχνικά  εγχειρίδια  του
κατασκευαστικού οίκου για την πραγματοποίηση προληπτικών συντηρήσεων
και επισκευών.

 5 )  Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service
Report)  μετά  από  κάθε  έλεγχο  –  συντήρηση  ή  επισκευή  ,  στο  οποίο  θα
αναφέρονται  αναλυτικά  οι  εργασίες  που  έχουν  εκτελεστεί,  τα  ανταλλακτικά
που αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως και να
το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

 6) Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό
οίκο  προκειμένου  να  πραγματοποιεί,  όποτε  είναι  αναγκαίο,  διορθώσεις,
τροποποιήσεις,  ανακλήσεις  και  αναβαθμίσεις  των  ιατρικών  μηχανημάτων
σύμφωνα με σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής
και τις τυχών οδηγίες των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών αρχών.
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 7)  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  διαθέτει  διαρκή  πρόσβαση  στις  τελευταίες
ισχύουσες  εκδόσεις  των  τεχνικών  εγχειριδίων  και  λογισμικών  του
κατασκευαστικού  οίκου  γεγονός  που  θα  πιστοποιείται  από  την  κατάθεση
αντίστοιχης βεβαίωσης από τον κατασκευαστικό οίκο.

 8)  Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκδίδει  πιστοποιητικό  καλής  λειτουργίας  –
ασφάλειας των ιατρικών μηχανημάτων διάρκειας ενός (1) ενός έτους και να το
παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.  

          Οι παραπάνω προδιαγραφές θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. 
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