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ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Συµβάσεις - ∆ιαγωνισµοί για Προµήθεια Υλικών
ΣΧΕΤ.:

1.

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Ν.∆.721/70
Ν.4270/14
Ν.4412/2016
Φ.831.3/264/1356999/Σ.2731/14 Ιουλ 18/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο
Φ. 600.16/11/4476/Σ.1300/17 ∆εκ 18/441 ΑΒΥΥ/Γρ.Προµηθειών

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των (α) έως και (γ) σχετικών.

β. Το (δ), σχετικό, µε το οποίο διατέθηκε πίστωση συνολικού ποσού
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000,00€) σε βάρος της µερίδας αποθέσεων
«Πόροι Φαρµακείων», που τηρούνται στο ΣΦΑ για την «Προµήθεια - εγκατάσταση
συστήµατος υγρής χρωµατογραφίας µε ανιχνευτή διάταξης διόδων» προς
κάλυψη αναγκών του τµήµατος ποιοτικού ελέγχου των Φαρµακευτικών Εργαστηρίων
της 441 ΑΒΥΥ.
γ. Την (ε) σχετική απόφαση περί µαταίωσης και επανάληψης του υπ’
αριθµ. 3/2018 Συνοπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια του εν λόγω
συστήµατος
προκηρύσσουµε
1ο Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό υπ’αριθµ 5/2018, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στους γενικούς όρους της παρούσας και τα απαιτούµενα λειτουργικά –
τεχνικά χαρακτηριστικά (Παράρτηµα «Γ)», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε την παρ.13 του Άρθρου
86 του Ν.4412/2016, για την προµήθεια του είδους που αναφέρεται αναλυτικά στο
Παράρτηµα «Β», συνολικού προϋπολογισµού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(44.000,00€).
2. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού - κατάθεσης προσφορών την 25
Ιανουαρίου 2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. Προσφορές που θα
κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και
θα επιστρέφονται στους δικαιούχους.
3. Τόπος υποβολής προσφορών: 441 ΑΒΥΥ/Γρ. Προµηθειών, οδός Πειραιώς,
αριθµός 174, ΤΚ 17778 Ταύρος, Αθήνα.
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4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α»
«Β», «Γ», «∆» και «Ε» της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος αυτής.
5. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τη
δηµοσίευση της υπόψη διακήρυξης το συντοµότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ,
ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος ανταγωνισµός.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
∆ιοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικοί Όροι Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 5/2018
«Β» Πίνακας του υπό Προµήθεια Υλικού
«Γ» Λειτουργικά–Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστήµατος Υγρής Χρωµατογραφίας µε
Ανιχνευτή ∆ιόδων
«∆» Φύλλο Συµµόρφωσης των Λειτουργικών – Τεχνικών Χαρακτηριστικών
Συστήµατος Υγρής Χρωµατογραφίας µε Ανιχνευτή ∆ιόδων
«Ε» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
Αποδέκτες για πληροφορία
∆ΥΒ/∆ΥΓ
441 ΑΒΥΥ/ Γραφείο Προµηθειών – Φάκελος ∆ιαγωνισµού

./.
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 27 ∆εκ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ
Φ.600.16/12/4631/Σ.1360
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 5/2018
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό
για την προµήθεια - εγκατάσταση «Συστήµατος Υγρής Χρωµατογραφίας µε
Ανιχνευτή ∆ιόδων», όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Β», συνολικού
προϋπολογισµού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000,00€).
2. Η ανάδειξη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Κριτήριο
κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε
την παρ.13 του Άρθρου 86 του Ν.4412/2016.
3. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή.
4. Η Υπηρεσία επιθυµεί το υλικό να παραδοθεί το συντοµότερο δυνατό από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ως τόπος παράδοσης του υλικού καθορίζεται
η 441 ΑΒΥΥ. Οι προµηθευτές να προσδιορίσουν και να δηλώσουν επακριβώς το
χρόνο σε ηµερολογιακές ηµέρες (όχι µήνες), που έχουν τη δυνατότητα να
παραδώσουν το υλικό.
Άρθρο 2ο
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην 441 ΑΒΥΥ, σε ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται από τη διακήρυξη ως συνοπτικός µειοδοτικός διαγωνισµός µε έγγραφες
προσφορές.
Άρθρο 3ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 300 ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της κατάθεσης των προσφορών, καθώς
και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 97 παράγραφος 3 του Ν.4412/16.
Άρθρο 4ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται ή
αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στη Μονάδα, έγκαιρα και µέχρι την
ηµεροµηνία και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
./.
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Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες (άρθρο 96 του Ν.4412/16).
2. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της Μονάδας (441 ΑΒΥΥ) που
διενεργεί την προµήθεια, ο αριθµός της διακήρυξης και η ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα.
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία, ως εξής:
α. Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα, από τους όρους, κατά το
στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία (άρθρο 5ο ).
β. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις,
PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια κ.α), τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την τεχνική
αξιολόγηση, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επίσης στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης των υλικών και ο οίκος
κατασκευής αυτών.
γ. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος στην προσφορά του και ειδικότερα στο
φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» να επισυνάψει συµπληρωµένο το ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήµατος "∆". Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της
προσφοράς του προµηθευτή µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής της Υπηρεσίας,
όπου στη στήλη (γ) αναγράφεται αν το προσφερόµενο υλικό είναι σύµφωνο µε τα
απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση µη συµφωνίας θα αναφέρονται
αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε αυτές αποτελούν πλεονέκτηµα είτε µειονέκτηµα) του
προσφερόµενου υλικού σε σύγκριση µε τα στοιχεία της προδιαγραφής. Ακόµη πρέπει
στις απαντήσεις να γίνεται παραποµπή στα τεχνικά εγχειρίδια ή "PROSPECTUS" του
υπό προµήθεια είδους, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν την προσφορά,
ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισηµαίνεται η ορθή και σύµφωνα µε τα
παραπάνω σύνταξη του "Φύλλου Συµµόρφωσης", ώστε αυτό να αποτελεί
ξεχωριστό κοµµάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής
Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο προσφερόµενος χώρος στη στήλη (γ) δεν
επαρκεί, ο προµηθευτής µπορεί να επισυνάπτει ιδιαίτερο φύλλο όπου θα
συµπληρώνει τις απαντήσεις του, κάνοντας αντίστοιχες παραποµπές.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
δ. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ στοιχεία, επί ποινής απορρίψεως, τοποθετούνται σε
χωριστό φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
4. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να µην έχουν ξυσίµατα,
σβησίµατα και διορθώσεις.

./.
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Άρθρο 5ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

Οι προµηθευτές πρέπει να προσκοµίσουν, στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα
παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία, για κάθε περίπτωση:
α. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της
διακήρυξης και της Τεχνικής προδιαγραφής και τους οποίους ΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β. Τυποποιηµένο
Παράρτηµα «Ε».

Έντυπο

Υπεύθυνης

∆ήλωσης

(ΤΕΥ∆)

όπως

το

γ. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων
εννιά ευρώ (709,00€). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος
κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
Άρθρο 6ο
Τεχνικοί Προσδιορισµοί
Η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει µε βάση τα απαιτούµενα λειτουργικά – τεχνικά
χαρακτηριστικά του υλικού (Παράρτηµα «Γ»). Η τεχνική προσφορά των προµηθευτών
θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 των γενικών όρων του
διαγωνισµού και στην παράγραφο 7 της προδιαγραφής των Ε.∆.
Άρθρο 7ο
Οικονοµική Προσφορά
Η οικονοµική προσφορά δίνεται σε ευρώ, µε την προσφερόµενη τιµή του να
αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ανά µονάδα του προς προµήθεια υλικού, θα
αναγράφεται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Στη τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις, εκτός από τον ΦΠΑ.
Άρθρο 8ο
Αποσφράγιση Προσφορών
1. Η αποσφράγιση των προσφορών (φάκελοι «∆ικαιολογητικά» και «Τεχνική
Προσφορά») γίνεται δηµόσια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη του δγσµού. Όσοι δικαιούνται, να
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση
των προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.
2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, αποσφραγίζονται, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προαναφεροµένων φακέλων της προσφοράς, σε
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, που έλαβαν µέρος στον
διαγωνισµό. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την Υπηρεσία.
3. Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο διαγωνισµού
./.
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προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου
10, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική πρόσκληση. Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο
αρµόδιο όργανο διαγωνισµού.
Άρθρο 9ο
Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήρια Ανάθεσης
1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο
άρθρο 100 του Ν.4412/16 και τους γενικούς όρους του διαγωνισµού. Η τελική επιλογή
του προµηθευτή µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά γίνεται
τελικά, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε
βάση τα απαιτούµενα λειτουργικά – τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και τους όρους
της διακήρυξης
2. Όταν ο προµηθευτής ο οποίος έχει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 10 του παρόντος, η κατακύρωση
γίνεται στον αµέσως επόµενο προµηθευτή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους
προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, η διαδικασία µαταιώνεται.
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την 441 ΑΒΥΥ.
Άρθρο 10ο
∆ικαιολογητικά Μειοδότη
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το
ν. 2672/1998 (Α’290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα
και δικαιολογητικά (κατά περίπτωση):
α. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και
οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα
που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρεία.
β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίηση, είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής
(για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς).
γ. Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
της παραγράφου 1, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ω.1892/1990
(Α’101),όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων.
ε. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
στ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου , πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆τος 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Επισηµαίνεται ότι υπόχρεοι στην υποβολή ποινικού µητρώου είναι οι
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και όλο το ∆.Σ. για τις ανώνυµες εταιρείες
(Α.Ε.).
ζ. Πιστοποιητικό από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία λήξης
υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση αδυναµίας έκδοσης του υπόψη πιστοποιητικού
θα προσκοµίζεται η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16
ένορκη βεβαίωση.
2. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών
συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τη διαδικασία.
Άρθρο 11ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τον φορέα για τον οποίο
προορίζονται τα υλικά, τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης,
την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση,
για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας του υλικού, χωρίς ΦΠΑ
(άρθρο 72 του Ν.4412/16).
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Άρθρο 12ο
Κρατήσεις -Έξοδα

1. Ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε κρατήσεις σε ποσοστό 14,22032%, καθώς και
µε µεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς κλπ, µέχρι την οριστική παράδοση
και εγκατάσταση του υλικού στην 441 ΑΒΥΥ επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται ο
διαγωνισµός.
2. Από τον προµηθευτή παρακρατείται υπέρ Φόρου Εισοδήµατος (ΦΕ) ποσοστό
4% επί της καθαρής αξίας της προµήθειας, σε εφαρµογή του άρθρου 24 του
ν.2198/1994.
3. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.
Άρθρο 14ο
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Χρόνος Φόρτωσης – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
Για τις περιπτώσεις κήρυξης προµηθευτή ως εκπτώτου, περιπτώσεις µη
παράδοσης υλικών µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση,
κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση, απόρριψη συµβατικών υλικών –
αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 203, 204, 206,
207, 213 του Ν.4412/16.
Άρθρο 15ο
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει από το Στρατιωτικό Φαρµακείο Αθηνών σε
ποσοστό 100% της όλης πραγµατικής αξίας των υλικών σε βάρος της πίστωσης που
µνηµονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, µε βάση τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του υλικού.
β. Γραµµάτιο εισαγωγής του υλικού (Α∆∆Υ) στις αποθήκες της Μονάδας.
γ. Πρωτότυπο τιµολόγιο – δελτίο αποστολής ή πρωτότυπο τιµολόγιο και
πρωτότυπο δελτίο αποστολής θεωρηµένο από την ∆ΟΥ και εξοφληµένο από τον
προµηθευτή.
δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΕΦΚΑ ή άλλων αρµόδιων
ασφαλιστικών φορέων.
στ. Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό πληρωµής.
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Άρθρο 16ο
Λοιποί Όροι

1. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω απορρίπτονται.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών
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ΑΔΑ: 68Δ06-ΦΕΕ
441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 27 ∆εκ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ

Φ.600.16/12/4631/Σ.1360
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ
(ΜΕ ΦΠΑ)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

(η)

(θ)

(ι)

1

Σύστηµα υγρής
χρωµατογραφίας µε
ανιχνευτή διάταξης
διόδων

ΠΕ∆-Α-00698

ΤΕΜ

1

44.000,00 €

Να δηλωθεί
από τους
προµηθευτές

441 ΑΒΥΥ

14,22032%

-

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών

./.

ΧΡΟΝΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

44.000,00 €

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
∆ιοικητής

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 27 ∆εκ 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.600.16/12/4631/Σ.1360

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΚ∆ΟΣΗ 1η

ΠΕ∆ – A – 00698

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ∆ΙΟ∆ΩΝ

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

./.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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2.
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4.
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1.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) καλύπτει τις
απαιτήσεις για την προµήθεια συστήµατος υγρής χρωµατογραφίας µε ανιχνευτή
διάταξης διόδων.
2.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1
Π∆ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α’/25-6-10): «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας
προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου
σχετικά µε τα µηχανήµατα» που αφορά την εξάλειψη και ελαχιστοποίηση των
κινδύνων από τη χρήση αυτών.
2.2
Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αριθµό ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ
130648 «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 2198/Β΄/2-10-09) σχετικά µε
την εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα.
2.3
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής στις 28 Νοεµβρίου 2007
για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του Κοινού Λεξιλογίου για τις ∆ηµόσιες
Συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.
2.4
Νόµος 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-8-16), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
2.5
Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:GR «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας –
Απαιτήσεις».
2.6
Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν µέρος της
παρούσας ΠΕ∆. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης,
εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων. Σε
περίπτωση αντίφασης της παρούσας ΠΕ∆ µε µνηµονευόµενα πρότυπα, κατισχύει
η ΠΕ∆, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
3.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1
Σύµφωνα µε την Συµµαχική Κωδικοποίηση ΝΑΤΟ κατά ACodP-2/3, τo
σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας µε ανιχνευτή διάταξης διόδων ανήκει στην κλάση
6640: Laboratory Equipment and Supplies
3.2

./.

CPV: 38432200-4 «Χρωµατογράφοι».
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.

Ορισµός Υλικού
Η Προδιαγραφή Eνόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) αφορά σύστηµα υγρής
χρωµατογραφίας µε ανιχνευτή διάταξης διόδων.
4.1

Φυσικά Χαρακτηριστικά
4.2.1
Το προς προµήθεια είδος και τα παρελκόµενα αυτού θα πρέπει να
είναι καινούργια, αµεταχείριστα, πλήρη, πρόσφατης και ανθεκτικής κατασκευής,
σύγχρονης τεχνολογίας και να είναι σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης. Το
υπό προµήθεια είδος να είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
4.2.2
Κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης προσφοράς του αναδόχου πρέπει
να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσής του υπό
προµήθεια είδους και να αναφέρεται η χρονολογία κατασκευής του.
4.2.3
Να πληροί όλους τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας (όπως
καθορίζεται από το Π∆ 57/2010) για την ασφαλή και καλή λειτουργία του.
4.2.4
Το προς προµήθεια είδος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να πληροί όλες
τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων ∆υνάµεων και να
αποτελείται από τα παρακάτω :
4.2

4.2.5

Υγρή χρωµατογραφία υψηλής πίεσης & απόδοσης (HPLC)

Το σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας µε ανιχνευτή διάταξης διόδων
πρέπει να έχει λειτουργίες LC/DAD (Liquid Chromatography / Diode Array
Detector) και να αποτελείται από τα εξής ανεξάρτητα επιµέρους τµήµατα: αντλία
τεσσάρων διαλυτών, αυτόµατο δειγµατολήπτη, θερµοστάτη στηλών και ανιχνευτή
διάταξης φωτοδιόδων.
4.2.5.1 Σύστηµα Αντλιών
4.2.5.1.1
Nα αποτελείται από προγραµµατιζόµενη αντλία µε ικανότητα
λειτουργίας βαθµιδωτής έκλουσης έως τεσσάρων (4) διαλυτών και µίξης αυτών σε
χαµηλή πίεση.
4.2.5.1.2
Να λειτουργεί σε εύρος 0,01 - 5 mL/min, ή καλύτερο και να
εγγυάται τη µέγιστη πίεση λειτουργίας σε όλο το εύρος ροής (Κριτήριο
αξιολογούµενο).
4.2.5.1.3
Να λειτουργεί σε µέγιστη πίεση τουλάχιστον 600Bar (8700psi)
(Κριτήριο αξιολογούµενο).
4.2.5.1.4
Να επιτυγχάνει επαναληψιµότητα (precission) ροής µικρότερη
από 0,08% RSD (Κριτήριο αξιολογούµενο).
4.2.5.1.5
Να επιτυγχάνει ακρίβεια ροής ως προς την ανάµιξη καλύτερη
ή ίση από ± 1% (Κριτήριο αξιολογούµενο).
4.2.5.1.6
Να διαθέτει σύστηµα απαέρωσης µε κενό τουλάχιστον
τεσσάρων καναλιών, ενσωµατωµένο ή ανεξάρτητο.

./.
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Να υπάρχει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών ή διαρροών

4.2.5.1.8

Να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού των πιστονιών
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4.2.5.1.9
Να συνοδεύεται από ασφαλή υποδοχέα φιαλών ικανό να
δεχθεί έξι γυάλινες φιάλες 1 L.
4.2.5.2 Αυτόµατος ∆ειγµατολήπτης
4.2.5.2.1
1.5mL ή 2mL.

Να διαθέτει τουλάχιστον 60 θέσεις δειγµάτων για φιαλίδια των

4.2.5.2.2
Η επιµόλυνση από δείγµα σε δείγµα (carry over) να είναι
µικρότερη ή ίση από 0,005%.
4.2.5.2.3
Να διαθέτει σύστηµα θερµοστάτησης του δειγµατολήπτη µε
o
εύρος 4 - 35 C ή καλύτερο.
4.2.5.2.4 Να έχει δυνατότητα έγχυσης όγκων από τουλάχιστον 0,1 έως
50µL ή καλύτερο µε δυνατότητα επέκτασης για έγχυση µεγαλύτερου όγκου.
4.2.5.2.5
Να επιτυγχάνει επαναληψιµότητα έγχυσης µικρότερης από
0,3% RSD (Κριτήριο αξιολογούµενο).
4.2.5.2.6
Να έχει τη δυνατότητα πολλαπλής έκπλυσης της βελόνας
πριν και µετά την έγχυση.
4.2.5.2.7
δειγµατοληψίας.

Να παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας

4.2.5.3 Θερµοστάτης στηλών
4.2.5.3.1
Να έχει δυνατότητα υποδοχής δύο (2) στηλών και άνω,
µήκους έως 30cm έκαστη (Κριτήριο αξιολογούµενο).
4.2.5.3.2
80oC ή καλύτερο.

Να έχει ικανότητα θερµοστάτησης σε εύρος θερµοκρασίας 5-

4.2.5.3.3
αξιολογούµενο).

Nα έχει ακρίβεια θερµοστάτησης ±0,5oC (Κριτήριο

Να διαθέτει σύστηµα ασφαλείας για ανίχνευση διαρροών,
4.2.5.3.4
προστασία υπερθέρµανσης.
4.2.5.4 Ανιχνευτής διάταξης διόδων (DAD)
4.2.5.4.1
Ο ανιχνευτής διατάξεως διόδων (Diode Array Detector) να
είναι τελευταίας τεχνολογίας µε τουλάχιστον 1024 στοιχεία - φωτοδιόδους.
4.2.5.4.2 Να λειτουργεί σε εύρος µήκους κύµατος: 190-640nm ή
καλύτερο (Κριτήριο αξιολογούµενο).
4.2.5.4.3
Να εµφανίζει απόκλιση (Drift) µικρότερη ή ίση από 5x10-4
AU/Hour (Κριτήριο αξιολογούµενο).
4.2.5.4.4
Nα παρουσιάζει θόρυβο (noise) µικρότερο ή ίσο από 6x10-6
AU (Κριτήριο αξιολογούµενο).
./.
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4.2.5.4.5 Να επιτυγχάνει ακρίβεια µήκους κύµατος ±1nm ή καλύτερη
(Κριτήριο αξιολογούµενο).
4.2.5.4.6

Nα διαθέτει κυψελίδα οπτικής διαδροµής 10mm.

4.2.5.5 Ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής
4.2.5.5.1
Να συνοδεύεται από επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή
σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο να δεχθεί το σχετικό λογισµικό για πλήρη
έλεγχο του συστήµατος υγρής χρωµατογραφίας και του ανιχνευτή διάταξης
διόδων.
4.2.5.5.2
Να συνοδεύεται από έγχρωµο εκτυπωτή ψεκασµού µελάνης,
οθόνη 20’’ LCD, πληκτρολόγιο και ποντίκι.
4.2.5.5.3

Να συνοδεύεται από κάρτα ασύρµατου δικτύου (WiFi).

4.2.5.6 Λογισµικό
4.2.5.6.1
Να έχει τη δυνατότητα για έλεγχο πλήρους λειτουργίας
ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισµού µε ικανότητα τρισδιάστατης (3D)
απεικόνισης φασµάτων.
4.2.5.6.2 Να είναι λογισµικό multitasking µε δυνατότητα ταυτόχρονης
λήψης δεδοµένων και επεξεργασίας αποτελεσµάτων ή / και άλλων προγραµµάτων
υπολογιστή.
4.2.5.6.3 Να πληροί τις απαιτήσεις κατά FDA –21 CFR Part11.
4.2.5.6.4 Να διαθέτει δυνατότητα βαθµονόµησης µε πλήθος
διαφορετικές µεθόδους όπως:
- Λόγος (ratio)
- Γραµµική (linear)
- Καµπύλη
- Point to point
- Cubic
4.2.5.7 Παρελκόµενα
4.2.5.7.1 Να συνοδεύεται από δύο στήλες HPLC της επιλογής της
Μονάδας επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισµός.
4.2.5.7.2 Να συνοδεύεται από τα εξής απαιτούµενα παρελκόµενα: 6
γυάλινες φιάλες 1Lt, 1000 φιαλίδια autosampler των 2mL και 2 ζεύγη seals
εµβόλων.
4.2.5.7.3 Να συνοδεύεται από κιτ επισκευής, µικροανταλλακτικά
εγκατάστασης και πλήρη σειρά απαιτούµενων εργαλείων για τη συντήρηση.
4.2.5.7.4 Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα µέρη του συστήµατος.
4.2.5.7.5 Να συνοδεύεται από επιβεβαίωση αξιοπιστίας εγκατάστασης
και λειτουργίας εξοπλισµού (IQ, OQ) του κατασκευαστικού οίκου.
4.2.5.7.6 Τυχόν
πρόσθετα
παρελκόµενα
πλην
αυτών
της
προηγούµενης παραγράφου 4.2.5.7, τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν και να
συνεργαστούν µε το υπό προµήθεια είδος, να αναφέρονται αναλυτικά σε
./.
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ξεχωριστά έγγραφα µε το κόστος τους και την εργασία την οποία εκτελούν
(οικονοµικά στοιχεία µόνο στην οικονοµική προσφορά). Τα εν λόγω πρόσθετα
παρελκόµενα που τυχόν θα προσφερθούν θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία
µε πρωτότυπα PROSPECTUS που θα κατατεθούν και όχι σε φωτοαντίγραφα
αυτών, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για µελλοντικές προµήθειες και
θεωρούνται δεσµευτικά για τον προµηθευτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
να αναγράφεται στην προσφορά και στο φύλλο συµµόρφωσης.
4.3
Εγκατάσταση
4.3.1 Η µεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του υπό προµήθεια είδους να
πραγµατοποιηθεί µε δαπάνη του προµηθευτή στην έδρα της Μονάδας, επ’
ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισµός. Τυχόν εργασίες κατασκευής, υποδοµής
και προµήθεια υλικών για την πλήρη εγκατάστασή του ώστε αυτό να παραδοθεί σε
πλήρη λειτουργία, να πραγµατοποιηθούν µε µέριµνα του προµηθευτή και να
συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της προσφοράς του.
4.3.2 Ο χώρος που θα τοποθετηθεί το υπό προµήθεια είδος, να υποδειχτεί
από τη Μονάδα επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισµός.
4.4
Επισήµανση
Συσκευασία
4.4.1
Το υπό προµήθεια είδος πρέπει να είναι συσκευασµένο µε τρόπο που να
εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά του. Όλα τα επιµέρους µέρη και παρελκόµενα
του συστήµατος πρέπει να βρίσκονται σε ανεξάρτητες σφραγισµένες συσκευασίες
που να διασφαλίζουν το αµεταχείριστό τους.
Επισηµάνσεις
4.4.2
4.4.2.1 Τα µηχανήµατα πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις
ασφάλειας και υγιεινής που καθορίζονται στο Π.∆. 57/2010 και να φέρουν το
καθορισµένο σήµα “CE”. Η σήµανση πρέπει να είναι τοποθετηµένη κατά τρόπο
εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο υλικό.
4.4.2.2 Στο υπό προµήθεια υλικό καθώς και στη συσκευασία µεταφοράς του
να επικολληθεί πινακίδα µε µέριµνα του προµηθευτή, στην οποία θα
αναγράφονται:
4.4.2.2.1
Η ονοµασία, ο αριθµός ονοµαστικού και το SERIALNUMBER
της συσκευής.
4.4.2.2.2
Τα στοιχεία του κατασκευαστή και του προµηθευτή.
4.4.2.2.3
Ο αριθµός σύµβασης και το έτος υπογραφής της σύµβασης
προµήθειας.
4.5
Υπηρεσίες Υποστήριξης
Εγγύηση Καλής λειτουργίας
4.5.1 Ο προµηθευτής πρέπει να εγγυηθεί µε υπεύθυνη δήλωση την εγγύηση
του υπό προµήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία
οριστικής παραλαβής (Κριτήριο Αξιολογούµενο). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης
ο κατασκευαστής - προµηθευτής είναι υποχρεωµένος:
4.5.1.1 Να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτηµα ή µέρος
αυτού ή παρελκόµενο, παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηµατική βλάβη ή
κρυµµένα ελαττώµατα, µε δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, µεταφορικά κλπ).

./.
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4.5.1.2 Να παρέχει δωρεάν πλήρη προληπτικό έλεγχο και συντήρηση, που
θα εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε συχνότερα χρονικά
διαστήµατα εφ’ όσον απαιτηθεί, ανάλογα µε τον βαθµό αξιοποίησής του.
4.5.1.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, όλες τις επικαιροποιήσεις του λογισµικού
(updates, patches) του Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράµµατα
(software, hardware κλπ).
4.5.2
Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτηµα ή σύστηµα του υπό προµήθεια
είδους εξαιρείται της χρονικής εγγυήσεως, αυτό να αναφέρεται ρητά και να
προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος εγγυήσεως.
4.5.3
Σε περίπτωση µη λειτουργίας του υπό προµήθεια είδους λόγω
βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται
ανάλογα. Οι επιπλέον ηµέρες εγγύησης προσµετρούνται µόνο µετά την
παρέλευση πέντε (5) ηµερών από της εγγράφου ειδοποιήσεως του προµηθευτή
για τη βλάβη.
4.5.4
Άρνηση του προµηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής δίνει
το δικαίωµα στην Υπηρεσία µετά την παρέλευση δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύµιση να αναθέσει την
επισκευή του εν λόγω υπό προµήθεια είδους σε άλλη εταιρεία και το κόστος
δαπάνης θα επιβαρύνει τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής παραιτείται του
δικαιώµατος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αµφισβήτησης της
υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.
4.5.5
Όταν αποδεδειγµένα το υπό προµήθεια είδος λόγω βλαβών
παραµένει για τα δύο (2) πρώτα χρόνια της εγγύησης εκτός λειτουργίας πέραν του
20% του προσφερόµενου χρόνου εγγύησης, τότε θεωρείται ελαττωµατικό και ο
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε
περίπτωση που ο προµηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωµα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστηµα υπολογίζεται αθροιστικά µε
4.5.6
έναρξη µετά την παρέλευση πέντε (5) ηµερών από τη στιγµή της έγγραφης
ειδοποίησης του προµηθευτή για τη βλάβη και λήγει µετά την παρέλευση δύο (2)
εργάσιµων ηµερών µε την παράδοση του εν λόγω είδους σε λειτουργία. Ο
υπολογισµός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται µε βάση την έγγραφη
ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την
επαναλειτουργία. Στον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος των ηµερών µη
λειτουργίας µετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών υπολογίζονται και οι
ηµέρες αργίας.
∆υνατότητα Εφοδιασµού µε Ανταλλακτικά
4.5.7 Ο προµηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του
κατασκευαστικού οίκου για τη δυνατότητα εφοδιασµού της Υπηρεσίας µε
ανταλλακτικά και αναλώσιµα για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια ώστε να
εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και οµαλή λειτουργία του υπό προµήθεια
είδους.
4.5.7.1 Η δέσµευση του κατασκευαστικού οίκου περί εξασφάλισης και
διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την
πλήρη λειτουργία και απόδοση του µηχανήµατος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη
από την οριστική παραλαβή αυτού, θα ισχύει ακόµα και στις περιπτώσεις : α)
διακοπής της συνεργασίας του προµηθευτή µε τον κατασκευαστή και β) διακοπής
της λειτουργίας του προµηθευτή.
./.
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∆υνατότητα Συντήρησης-Επισκευής
4.5.8 Η προµηθεύτρια εταιρεία πρέπει απαραίτητα να παρέχει πλήρη
δυνατότητα επισκευής και συντήρησης, καθώς επίσης και κάθε σχετική τεχνική και
επιστηµονική υποστήριξη τουλάχιστον για δέκα έτη από την οριστική παραλαβή
του συστήµατος. Για τον προσδιορισµό της ικανότητας τεχνικής υποστήριξης του
συστήµατος υγρής χρωµατογραφίας µε ανιχνευτή διάταξης διόδων (ανταλλακτικά,
επισκευές, συντήρηση, βαθµονόµηση κτλ.), πρέπει :
4.5.8.1 Να παρέχεται τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη µε οργανωµένο
service από έµπειρο, κατάλληλα εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο προσωπικό για
την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήµατος.
Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση,
εξοπλισµός, πιστοποιητικά).
4.5.8.2 Να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και αποθήκες µε ικανό
απόθεµα ανταλλακτικών στην Ελλάδα (διευθύνσεις, τηλέφωνα, FAX), ώστε να
διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η πλήρης τεχνική υποστήριξή του.
4.5.8.3 Να αναφερθεί χρονοδιάγραµµα προληπτικών συντηρήσεων
σύµφωνα µε τον κατασκευαστή µε πλήρη περιγραφή της απαιτούµενης
συντήρησης και των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών.
4.5.8.4 Να προσκοµίζεται σχετικό έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου στο
οποίο να δηλώνεται, ο υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του υπό προµήθεια
υλικού στην Ελλάδα. Ο προµηθευτής να αναφέρει στην προσφορά του
λεπτοµερώς τη διαδικασία και τον τρόπο επικοινωνίας για τεχνική κάλυψη.
Εκπαίδευση
4.5.9 Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την εκπαίδευση προσωπικού της
Υπηρεσίας διαθέτοντας προσωπικό (καθώς και τυχόν αναλώσιµο υλικό
απαραίτητο για την εκπαίδευση), χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση ως εξής:
4.5.9.1 Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης και διάθεση
αυτών στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και παροχή εξηγήσεων πάνω στο
χειρισµό, τη λειτουργία και την περιγραφή του. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα
είναι το λιγότερο δύο (2) και δύναται να παραταθεί σε τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες ανάλογα µε την απαίτηση της επιτροπής.
4.5.9.2 Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης για την
εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) χρηστών της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας,
χειρισµού, στις βασικές αρχές συντήρησης και τον έλεγχο του µηχανήµατος, στην
πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του είδους και τα προστατευτικά µέτρα
ασφαλείας του προσωπικού ως προς το προµήθεια είδος. Ο χρόνος διάθεσης του
προσωπικού θα είναι το λιγότερο δύο (2) και δύναται να παραταθεί σε τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες ανάλογα µε τις απαιτήσεις της ενδιαφερόµενης Μονάδας, στην
οποία παραδίδεται το υπό προµήθεια είδος και στην οποία θα λειτουργήσει.
4.5.10 Εγγύηση Τεχνικής Εξυπηρέτησης µετά την Εγγύηση Καλής
Λειτουργίας (Service)
./.
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4.5.10.1 Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας
ακολουθεί η περίοδος Τεχνικής Εξυπηρέτησης, διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10)
ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήµατος.
4.5.10.2 Για την εγγύηση Τεχνικής Εξυπηρέτησης (Service) θα υπογράφεται
ξεχωριστή σύµβαση, εάν είναι δυνατόν, παράλληλα µε την κύρια σύµβαση και
εφόσον αποφασίσει σχετικά η Υπηρεσία, η οποία θα τίθεται σε ισχύ αµέσως
µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και θα καλύπτει
προληπτικές συντηρήσεις, τεχνική βοήθεια, προµήθεια ανταλλακτικών όλων των
κλιµακίων και βιβλιογραφίας, απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και εκτέλεση επισκευών,
τόσο στην έδρα του αγοραστή, όσο και στην έδρα του προµηθευτή, εφόσον
απαιτείται. Προσχέδιο της σύµβασης τεχνικής εξυπηρέτησης απαιτείται να
κατατίθεται από τον προµηθευτή, ταυτόχρονα µε την κατάθεση της τεχνικής
προσφοράς (χωρίς οικονοµικά στοιχεία).
4.5.10.3 Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καθορίσει στην οικονοµική
προσφορά του, το ετήσιο κόστος SERVICE (προληπτικής συντήρησης και
επισκευών) του υπό προµήθεια είδους και των επί µέρους συστηµάτων του,
καθώς και τον τρόπο (τύπο) αναπροσαρµογής των τιµών αυτών (για όσα χρόνια
δήλωσε ότι θα παρέχει υποστήριξη σε ανταλλακτικά - πλήρη συντήρηση επισκευές) για:
4.5.10.3.1
SERVICE χωρίς ανταλλακτικά.
4.5.10.3.2
SERVICE µε ανταλλακτικά σε βάρος του προµηθευτή.
5.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1
Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά
Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ενός (1) συστήµατος
υγρής χρωµατογραφίας µε ανιχνευτή διάταξης διόδων σε κατάσταση πλήρους
λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει :
5.1.1
∆ύο (2) πρωτότυπα PROSPECTUS και δύο (2) έγχρωµες
φωτογραφίες 8cm x 12cm του υπό προµήθεια είδους, εφόσον αυτές δεν
υπάρχουν στα prospectus τα οποία έχουν κατατεθεί.
5.1.2
∆ύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας,
συντήρησης και επισκευής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και
αντίστοιχων εγχειριδίων για τα περιφερειακά συγκροτήµατα ή υποσυγκροτήµατα
(ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, καθώς και του Η/Υ) που τυχόν υπάρχουν.
5.1.3
∆ύο (2) πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών (αν απαιτούνται και
έχουν δηλωθεί στην προσφορά), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, µε όλους τους
κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του συγκροτήµατος
(PartsBooks) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
5.1.4
∆ύο (2) πλήρεις καταλόγους αναλώσιµων υλικών (αν απαιτούνται και
έχουν δηλωθεί στην προσφορά).
5.1.5
Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα, εργαλεία και παρελκόµενα που είναι
ουσιώδη και απαραίτητα για την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους, τη
χρήση και τη συντήρησή του (θα συµπεριλαµβάνονται στις προσφερθείσες τιµές)
και έχουν δηλωθεί στην προσφορά, καθώς και εκείνα που καθορίζονται στην
παρούσα προδιαγραφή.
5.1.6
Πρωτότυπη Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας του εργοστασίου
κατασκευής για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά και στην οποία θα
./.

ΑΔΑ: 68Δ06-ΦΕΕ

18PROC004275663 2018-12-27

φαίνεται και ο συγκεκριµένος εργοστασιακός αριθµός S/N (εφόσον διατίθεται από
το κατασκευαστικό οίκο). Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτηµα ή σύστηµα
εξαιρείται της χρονικής εγγυήσεως, αυτό να αναφέρεται ρητά και να
προσδιορίζεται από τον προµηθευτή ο τρόπος εγγυήσεώς του.
5.1.7
Έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή για παροχή ανταλλακτικών και
αναλωσίµων για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά.
5.1.8 Χρονοδιάγραµµα προληπτικής συντήρησης, σύµφωνα µε τον
κατασκευαστή για όσα χρόνια δήλωσε ότι θα παρέχει υποστήριξη σε ανταλλακτικά
και αναλώσιµα µε περιγραφή της απαιτούµενης εργασίας και των
χρησιµοποιουµένων ανταλλακτικών.
5.1.9
Αντίγραφα των πιστοποιητικών ποιότητας που αναφέρονται στην
παράγραφο 7.1.7 της παρούσας ΠΕ∆.
5.1.10 Το προς προµήθεια σύστηµα περιλαµβάνει Η/Υ και συνεπώς εκτός
από τα παραπάνω, απαιτείται να κατατεθούν όλα τα εγχειρίδια που χρησιµοποιεί
το σύστηµα µε τις αντίστοιχες δισκέτες ή CD εγκατάστασης
πρωτότυπα
(ORIGINAL) σε τόση ποσότητα, όσα είναι και τα παραλαµβανόµενα µηχανήµατα.
5.2

Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές

Ο έλεγχος παραλαβής να γίνει µετά την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία
ενώπιον επιτροπής, η οποία θα προβεί στους παρακάτω ελέγχους:
5.2.1

Μακροσκοπικός Έλεγχος

5.2.1.1
Έλεγχος της κατάστασής του από πλευράς πληρότητας,
εµφάνισης, κακώσεων και φθορών.
Συµφωνία των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών
5.2.1.2
στοιχείων µε αυτά που προσδιορίζονται στην παράγραφο 4.2 της παρούσας ΠΕ∆.
5.2.1.3
Έλεγχο ύπαρξης των εγγράφων - εντύπων και τεχνικών
εγχειριδίων που αναφέρονται στη παρούσα ΠΕ∆ και τα οποία ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να προσκοµίσει.
5.2.1.4
Έλεγχος σήµανσης υλικού σύµφωνα µε τη παράγραφο 4.4.
5.2.2
Λειτουργικός Έλεγχος
Κατά το λειτουργικό έλεγχο το υπό προµήθεια είδος θα υποστεί δοκιµή σε εργασία
ρουτίνας για τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Μετά από αυτόν και εφόσον
δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες θα πραγµατοποιηθεί η παραλαβή µε τη
σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής. Σε περίπτωση βλάβης, η
εργασία ρουτίνας θα συνεχισθεί εκ νέου µετά την αποκατάσταση της για
τουλάχιστον πέντε (5) επιπρόσθετες εργάσιµες ηµέρες σε εργασία ρουτίνας. Ο
λειτουργικός έλεγχος δύναται να πραγµατοποιηθεί παρουσία νόµιµου
εκπροσώπου του προµηθευτή στη περίπτωση που εκείνος το επιθυµεί.
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5.2.3
Λοιποί Έλεγχοι
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει µέσω της επιτροπής παραλαβής
οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιµος και απαραίτητος µε έξοδα
του προµηθευτή.
6.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η µεταφορά του υπό προµήθεια είδους να γίνει στο µικρότερο δυνατό χρόνο και
όχι πέρα των ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών, από την υπογραφή της
σύµβασης στην έδρα της Μονάδας επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισµός
µε δαπάνες, ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή.
7.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

7.1
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία
του προσφερόµενου συστήµατος. Επίσης, θα περιέχει prospectus και τεχνικά
φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά
µπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα), πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις
µε τα εργοστάσια κατασκευής, πρόγραµµα εκπαίδευσης, λίστα ανταλλακτικών
κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκµηρίωση του
προσφερόµενου εξοπλισµού και στην µεθοδολογία υλοποίησης της προµήθειας,
την οποία προτίθεται να εφαρµόσει ο προσφέρων.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και µε
ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω στοιχεία :
7.1.1
Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για το
προσφερόµενο σύστηµα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει
επακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας του υπό προµήθεια είδους.
7.1.2
Συµπληρωµένο
αναλυτικό
φυλλάδιο µε
τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγµα
του οποίου, µε οδηγίες συµπλήρωσης, βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα
https://prodiagrafes.army.gr/, επιλέγονται αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ». Απαραιτήτως, θα πρέπει να
υπάρχουν σηµειώσεις στο φύλλο συµµόρφωσης που να παραπέµπουν στα
ενηµερωτικά φυλλάδια και στα εγχειρίδια χρήσης του κατασκευαστή και που να
αντιστοιχούν σε κάθε µια από τις απαιτούµενες προδιαγραφές.
∆ιευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου Συµµόρφωσης δεν απαλλάσσει τους
προµηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση
δικαιολογητικών, που καθορίζονται µε την παρούσα ΠΕ∆.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

Ή

ΜΕ

ΕΛΛΙΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΘΑ

7.1.3
Με το Έντυπο Συµµόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει
τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές
περιγραφές του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές
µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως,
συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα
σχήµατα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CD, δικαιολογητικά και ότι άλλο
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τεκµηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συµµόρφωση του
προσφερόµενου συστήµατος µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και
µε τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την
αρµόδια επιτροπή.
7.1.4 Πρωτότυπο διαφηµιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο (PROSPECTUS) για το
προς προµήθεια είδος το οποίο να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.
7.1.5 Έγγραφες δηλώσεις του προµηθευτή ή του κατασκευαστή ή του
νόµιµου εκπροσώπου αυτού, στις οποίες να δηλώνεται:
7.1.5.1 Ότι η µεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση των υπό προµήθεια
ειδών θα πραγµατοποιηθεί µε δαπάνη και µέριµνα του προµηθευτή (εργασίες
κατασκευής, υποδοµής και προµήθεια υλικών για την πλήρη εγκατάσταση) και
αποδοχή των καθοριζοµένων στην παράγραφο 4.3 της παρούσας.
7.1.5.2 Ο χρόνος εγγύησης ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2)
έτη, η αποδοχή των καθοριζόµενων στην παράγραφο 4.5.1 έως και 4.5.6 της
παρούσας και ότι κατά την παράδοση του υπό προµήθεια είδους θα παραδίδεται
πρωτότυπη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής και όχι φωτοαντίγραφο.
Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο (2)
ετών, η σχετική πέραν των δύο ετών επιβεβαίωση θα γίνεται µε έγγραφη
δέσµευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, και
οπωσδήποτε µε ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισµό ή την επανάληψή
του.
7.1.5.3 Ότι υπάρχει δυνατότητα υποστηρίξεως µε ανταλλακτικά και
αναλώσιµα για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή του υπό
προµήθεια είδους (και αποδοχή των καθοριζοµένων στην παράγραφο 4.5.7),
καθώς επίσης, τουλάχιστον για το ίδιο χρονικό διάστηµα, ότι υπάρχει δυνατότητα
για επισκευή, συντήρηση, τυχόν βαθµονόµηση, σχετική τεχνική πληροφόρηση κτλ
(και αποδοχή των καθοριζοµένων στην παράγραφο 4.5.8).
Για την κάλυψη στο ακέραιο της ανωτέρω απαίτησης, θα συµπεριληφθεί στη
προσφορά του προµηθευτή πρωτότυπη βεβαίωση, επίσηµα µεταφρασµένη και
από τον κατασκευαστή.
7.1.5.4 Ότι αναλαµβάνει (χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της
Υπηρεσίας) την εκπαίδευση του αρµόδιου επιστηµονικού προσωπικού για το
χειρισµό, τη λειτουργία, τις βασικές αρχές συντήρησης, τον έλεγχο του
µηχανήµατος, την πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του είδους και τα
προστατευτικά µέτρα ασφαλείας του προσωπικού ως προς το προµήθεια είδος,
καθώς και την αποδοχή των αναγραφόµενων στην παράγραφο 4.5.9 της
παρούσας ΠΕ∆.
7.1.5.5 Η διάρκεια του χρόνου τεχνικής εξυπηρέτησης, µετά την λήξη του
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και προσχέδιο της αυτής σύµβασης
σύµφωνα µε την παράγραφο 4.5.10 της παρούσας.
7.1.5.6 Ότι κατά την παράδοση θα συνοδεύουν το υλικό όλα τα
έγγραφα/πιστοποιητικά της παραγράφου 5.1.
7.1.5.7 Η χρονολογία κατασκευής του υπό προµήθεια υλικού.
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7.1.5.8 Ο χρόνος παράδοσης σε ηµερολογιακές ηµέρες (όχι µεγαλύτερος
από 90 ηµερολογιακές ηµέρες) του υπό προµήθεια είδους σε πλήρη λειτουργία,
στον τόπο που θα υποδείξει η υπηρεσία.
7.1.6
Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι διαγωνιζόµενοι αναφέρουν τις
επιχειρηµατικές µονάδες (εργοστάσια) στα οποία θα κατασκευάσουν το
προσφερόµενο συγκρότηµα καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους.
Εάν οι διαγωνιζόµενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόµενο είδος µερικά ή
ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπρόσωπου του κατασκευαστικού οίκου προς την υπηρεσία ότι η κατασκευή του
τελικού προϊόντος θα γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο
ανήκει ή ο οποίος εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του
τελικού προϊόντος) και ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεχθεί έναντι τους την
εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
7.1.7

Τα ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητος :

7.1.7.1 Πιστοποιητικό EN ISO 9001 (µεταφρασµένα στα ελληνικά και
νοµίµως επικυρωµένα),
7.1.7.2 Πιστοποιητικά σήµανσης CE για τον προσφερόµενο εξοπλισµό
µεταφρασµένα στα ελληνικά και νοµίµως επικυρωµένα). Πιστοποιητικά των
οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7.1.8 Χρονοδιάγραµµα προληπτικής συντήρησης, σύµφωνα µε τον
κατασκευαστή για όσα χρόνια δήλωσε ότι θα παρέχει υποστήριξη σε ανταλλακτικά
και αναλώσιµα µε περιγραφή της απαιτούµενης εργασίας και των
χρησιµοποιουµένων ανταλλακτικών.
7.1.9 Έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου στο οποίο να δηλώνεται ο
υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του υπό προµήθεια υλικού στην Ελλάδα.
Επίσης ο προµηθευτής να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του λεπτοµερώς τη
διαδικασία και τον τρόπο επικοινωνίας για τεχνική κάλυψη.
7.1.10 Πλήρη κατάλογο στον οποίο θα φαίνεται ο αριθµός ονοµαστικού (αν
υπάρχει), ο αριθµός κατασκευαστή και η ονοµασία του για :
7.1.10.1 Τα αναλώσιµα υλικά που απαιτούνται για τη λειτουργία του. (Σε
περίπτωση που δεν απαιτούνται, να αναγράφεται στο φύλλο συµµόρφωσης στην
αντίστοιχη παράγραφο).
7.1.10.2 Τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρησή του. (Σε
περίπτωση που δεν απαιτούνται, να αναγράφεται στο φύλλο συµµόρφωσης στην
αντίστοιχη παράγραφο).
7.1.11
Πλήρη κατάλογο των εργαλείων/παρελκοµένων, σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στην παράγραφο 4.2.5.10 της παρούσας ΠΕ∆.
7.1.12
Πλήρες εγχειρίδιο µε σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του
µητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) µε αναλυτική περιγραφή
των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρµογές
στην Αγγλική ή/και στην Ελληνική γλώσσα.

./.
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7.1.13
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την τεχνική
προσφορά του διαγωνιζόµενου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται
στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
7.1.14
Κατάλογο
παραγράφων.

των

εγγράφων

/

δικαιολογητικών

των

ανωτέρω

7.2
Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που θα συνοδεύουν την
προσφορά, θα πρέπει να είναι µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα.
7.3
Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης µπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει
από κάθε συµµετέχοντα προµηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των
αναγραφόµενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συµπληρωµατικό
στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων
του υπό προµήθεια είδους χωρίς καµία απαίτηση του προµηθευτή.
8.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

8.1
Όλες οι απαιτήσεις της παρούσας ΠΕ∆ ονοµάζονται απαράβατοι όροι και
µη κάλυψη έστω και ενός σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς και της παραλαβής.
8.2
Στην Προσθήκη «Ι» αναφέρονται όλοι οι όροι οι οποίοι είναι
Βαθµολογούµενοι/Αξιολογούµενοι, καθώς επίσης και ο συντελεστής βαρύτητας
αλλά και ο τρόπος βαθµολόγησής τους. Στις απαιτήσεις που βαθµολογούνται τα
επιπλέον χαρακτηριστικά – δυνατότητες, θα πρέπει ο προµηθευτής να αναγράφει
αναλυτικά στο Ε.Σ τα επιπλέον χαρακτηριστικά, ώστε να αξιολογούνται και να
βαθµολογούνται.
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα νοείται ότι υλοποιείται
8.3
σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές µεθόδους και τις σύγχρονες εξελίξεις της
τεχνολογίας των συστηµάτων υγρής χρωµατογραφίας µε ανιχνευτές.
8.4
Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας µε µνηµονευόµενα σε αυτή
πρότυπα, κατισχύει η ΠΕ∆.
9.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ
Σχολιασµός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόµενο, για τη
βελτίωσή της, µπορεί να γίνει στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, µέσω της
ηλεκτρονικής εφαρµογής διαχείρισης ΠΕ∆, στη διαδικτυακή τοποθεσία
https://prodiagrafes.army.gr.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Ι «Κριτήρια Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς»
ΙΙ «Eξαρτήµατα-παρελκόµενα» .
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Παράγραφος
ΠΕ∆

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σ
Κ
Οδηγίες βαθµολόγησης
Συντελεστής
Περιγραφή κριτηρίου
βαρύτητας %

ΟΜΑ∆Α ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας οµάδας: 80%)

4.2.5.1.2

Αξιολογείται το εύρος
λειτουργίας <0,01 (> 5mL/min) µε τη
µέγιστη πίεση λειτουργίας σε όλο το
εύρος ροής του συστήµατος αντλιών

10

(α)

4.2.5.1.3

Αξιολογείται η µέγιστη πίεση
[(>600 Bar (8700psi)] του συστήµατος
αντλιών

15

(α)

4.2.5.1.4

Αξιολογείται η επαναληψιµότητα
(precission) ροής (<0,08% RSD) του
συστήµατος αντλιών

5

(α)

4.2.5.1.5

Αξιολογείται η ακρίβεια
(accuracy) ροής (<1%) του
συστήµατος αντλιών

5

(α)

4.2.5.2.5

Αξιολογείται η επαναληψιµότητα
έγχυσης (<0,3% RSD) του
δειγµατολήπτη

5

(α)

4.2.5.3.1

Ο Θερµοστάτης να έχει
δυνατότητα υποδοχής δύο (2) και
άνω στηλών, µήκους έως 30cm,
έκαστη

5

(γ)

4.2.5.3.3

Αξιολογείται η ακρίβεια
θερµοστάτησης (< ±0.5 oC), του
Θερµοστάτη

5

(α)

4.2.5.4.2

Αξιολογείται το εύρος µήκους
κύµατος του Ανιχνευτή (>190-640nm)

10

(α)

4.2.5.4.3

Να εµφανίζει απόκλιση (Drift) <
5x10-4 AU/Hour

5

(α)

4.2.5.4.4

Nα παρουσιάζει θόρυβο (noise)
< 6x10-6 AU

5

(α)

4.2.5.4.5

Αξιολογείται η ακρίβεια µήκους
κύµατος < ±1nm, του Ανιχνευτή

10

(α)

80

----

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
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ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας
οµάδας: 20%)
∆ιάρκεια εγγύησης καλής
(α)
λειτουργίας
4.5.1
10
(τουλάχιστον δύο έτη)

∆υνατότητα ΣυντήρησηςΕπισκευών
4.5.8

(Αξιολογείται η οργάνωση
του τµήµατος της τεχνικής
υποστήριξης)

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

./.

10

(γ)

100

----
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ι.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
α. Η βαθµολογία που λαµβάνουν τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης
καθορίζεται ως 100 βαθµοί, για τις περιπτώσεις που καλύπτεται ακριβώς η
ελάχιστη απαίτηση της Υπηρεσίας και αυξάνεται έως 120 βαθµούς, σε
περιπτώσεις υπερκάλυψης της ελάχιστης απαίτησης. Οι βαθµολογίες των
επιµέρους κριτηρίων, προκύπτουν µαθηµατικά µε την εφαρµογή του τύπου:

Όπου :
Χ : η βαθµολογία που λαµβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά.
Π : η προσφερόµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό.
Α : η απαιτούµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την ΠΕ∆.
Β : η βέλτιστη προσφερόµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό
(διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που έχουµε ελάχιστο απαιτούµενο όριο,
βέλτιστη θεωρείται η µεγαλύτερη προσφορά, ενώ για τις περιπτώσεις που
έχουµε µέγιστο απαιτούµενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η µικρότερη προσφορά).
β. Στις περιπτώσεις, που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί η ελάχιστη ή η µέγιστη απαίτηση της Υπηρεσίας, τότε η
δυσµενέστερη, αποδεκτή, τιµή από το σύνολο των προσφορών αποτελεί την
απαιτούµενη τιµή Α για την υλοποίηση του παραπάνω τύπου.
γ. Επίσης, στις περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν
ποσοτικά τα επιπλέον προσφερόµενα µεγέθη, τίθεται από την επιτροπή
αξιολόγησης βαθµολογία από 100 έως 120 µε βάση την ποιοτική διαφορά, τη
χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων
χαρακτηριστικών από τα απαιτούµενα στην τεχνική προδιαγραφή.
ΙΙ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
δ. Η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς, προκύπτει µαθηµατικά
σύµφωνα µε την παρ.13 του Άρθρου 86 του Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα από
την εφαρµογή του τύπου:
Όπου :
σ1, σ2, …, σν: ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου (0<σν≤1).
Κ1, Κ2, …, Κν: η βαθµολογία του κάθε κριτηρίου (100≤Κν≤120).

ε. Ως πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προκύπτει εκείνη
που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς (συγκριτική) προς τη
βαθµολογία της (U), σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του Άρθρου 86 του
Ν.4412/2016

./.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ∆Ε ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(υπόδειγµα)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙ
Α

PART NUMBER
Ρ/Ν
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟY
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΝ

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η ΣΕ
PROSPECTU
S

Υπογραφή
Νόµιµου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

Η παρούσα προσθήκη δεν υποβάλλεται µαζί µε το φύλλο συµµόρφωσης όταν για
το προσφερόµενο υλικό δεν υπάρχουν πρόσθετα παρελκόµενα– εξαρτήµατα.

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών

./.

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
∆ιοικητής
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 27 ∆εκ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ
Φ.600.16/12/4631/Σ.1360
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

4.2

4.2.5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
Φυσικά Χαρακτηριστικά:
Το προς προµήθεια είδος και τα παρελκόµενα ΟΧΙ δεν συµφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)
αυτού θα πρέπει να είναι καινούργια,
αµεταχείριστα, πλήρη, πρόσφατης και
ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης
τεχνολογίας και να είναι σύµφωνα µε τους
κανόνες της επιστήµης. Το υπό προµήθεια
είδος να είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον
οποίο προορίζεται. Κατά την ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφοράς του αναδόχου πρέπει
να µην υπάρχει ανακοίνωση περί
αντικατάστασης ή απόσυρσής του υπό
προµήθεια είδους και να αναφέρεται η
χρονολογία κατασκευής του. Να πληροί όλους
τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας (όπως
καθορίζεται από το Π∆ 57/2010) για την
ασφαλή και καλή λειτουργία του.
Το σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας µε ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ανιχνευτή διάταξης διόδων πρέπει να έχει
λειτουργίες LC/DAD (Liquid Chromatography / ΟΧΙ
Diode Array Detector) και να αποτελείται από (διαγράψτε ανάλογα)
τα εξής ανεξάρτητα επιµέρους τµήµατα: αντλία
τεσσάρων διαλυτών, αυτόµατο
δειγµατολήπτη, θερµοστάτη στηλών και
ανιχνευτή διάταξης φωτοδιόδων.

4.2.5.1

Σύστηµα Αντλιών

4.2.5.1.1.

Nα αποτελείται από προγραµµατιζόµενη
αντλία µε ικανότητα λειτουργίας βαθµιδωτής
έκλουσης έως τεσσάρων (4) διαλυτών και
µίξης αυτών σε χαµηλή πίεση.

./.

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

4.2.5.1.2.

4.2.5.1.3.

4.2.5.1.4.

4.2.5.1.5.

4.2.5.1.6.

4.2.5.1.7.

4.2.5.1.8.

4.2.5.1.9.

Να λειτουργεί σε εύρος 0,01 - 5 mL/min, ή
καλύτερο και να εγγυάται τη µέγιστη πίεση
λειτουργίας σε όλο το εύρος ροής (Κριτήριο
αξιολογούµενο).
Να λειτουργεί σε µέγιστη πίεση τουλάχιστον
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
600Bar (8700psi) (Κριτήριο αξιολογούµενο). σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Να επιτυγχάνει επαναληψιµότητα (precission) ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ροής µικρότερη από 0,08% RSD (Κριτήριο
ΟΧΙ
αξιολογούµενο).
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
Να επιτυγχάνει ακρίβεια ροής ως προς την
ανάµιξη καλύτερη ή ίση από ± 1% (Κριτήριο σελίδα ... ή
ΟΧΙ
αξιολογούµενο).
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
Να διαθέτει σύστηµα απαέρωσης µε κενό
σελίδα ... ή
τουλάχιστον τεσσάρων καναλιών,
ΟΧΙ
ενσωµατωµένο ή ανεξάρτητο.
(διαγράψτε ανάλογα)
Να υπάρχει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών ΝΑΙ και αναφέρεται στη
ή διαρροών
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
των πιστονιών
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
Να συνοδεύεται από ασφαλή υποδοχέα
σελίδα ... ή
φιαλών ικανό να δεχθεί έξι γυάλινες φιάλες 1
ΟΧΙ
L.
(διαγράψτε ανάλογα)

4.2.5.2

Αυτόµατος ∆ειγµατολήπτης

4.2.5.2.1.

Να διαθέτει τουλάχιστον 60 θέσεις δειγµάτων
για φιαλίδια των 1.5mL ή 2mL.

4.2.5.2.2.

Η επιµόλυνση από δείγµα σε δείγµα (carry
over) να είναι µικρότερη ή ίση από 0,005%.

./.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
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4.2.5.2.3.

4.2.5.2.4.

4.2.5.2.5.

4.2.5.2.6.

4.2.5.2.7.

4.2.5.3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
Να διαθέτει σύστηµα θερµοστάτησης του
δειγµατολήπτη µε εύρος 4 - 35 oC ή καλύτερο. σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Να έχει δυνατότητα έγχυσης όγκων από
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
τουλάχιστον 0,1 έως 50µL ή καλύτερο µε
σελίδα ... ή
δυνατότητα επέκτασης για έγχυση
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
µεγαλύτερου όγκου.
Να επιτυγχάνει επαναληψιµότητα έγχυσης
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
µικρότερης από 0,3% RSD (Κριτήριο
σελίδα ... ή
αξιολογούµενο).
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
Να έχει τη δυνατότητα πολλαπλής έκπλυσης
σελίδα ... ή
της βελόνας πριν και µετά την έγχυση.
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
Να παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης της
σελίδα ... ή
ταχύτητας δειγµατοληψίας.
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Θερµοστάτης στηλών

4.2.5.3.1

Να έχει δυνατότητα υποδοχής δύο (2) στηλών ΝΑΙ και αναφέρεται στη
και άνω, µήκους έως 30cm έκαστη (Κριτήριο σελίδα ... ή
ΟΧΙ
αξιολογούµενο).
(διαγράψτε ανάλογα)

4.2.5.3.2

Να έχει ικανότητα θερµοστάτησης σε εύρος
θερµοκρασίας 5-80oC ή καλύτερο.

4.2.5.3.3

Nα έχει ακρίβεια θερµοστάτησης ±0,5oC
(Κριτήριο αξιολογούµενο).

4.2.5.3.4

Να διαθέτει σύστηµα ασφαλείας για ανίχνευση ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
διαρροών, προστασία υπερθέρµανσης.
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Ανιχνευτής διάταξης διόδων (DAD)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.2.5.4

./.

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
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4.2.5.4.1

4.2.5.4.2

4.2.5.4.3

4.2.5.4.4

4.2.5.4.5

4.2.5.4.6

4.2.5.5.
4.2.5.5.1

4.2.5.5.2

4.2.5.5.3

./.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο ανιχνευτής διατάξεως διόδων (Diode Array ΝΑΙ και αναφέρεται στη
Detector) να είναι τελευταίας τεχνολογίας µε
σελίδα ... ή
τουλάχιστον 1024 στοιχεία - φωτοδιόδους.
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Να λειτουργεί σε εύρος µήκους κύµατος: 190- ΝΑΙ και αναφέρεται στη
640nm
ή
καλύτερο
(Κριτήριο σελίδα ... ή
αξιολογούµενο).
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Να εµφανίζει απόκλιση (Drift) µικρότερη ή ίση ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
από 5x10-4 AU/Hour (Κριτήριο
ΟΧΙ
αξιολογούµενο).
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
Nα παρουσιάζει θόρυβο (noise) µικρότερο ή
σελίδα ... ή
ίσο από 6x10-6 AU (Κριτήριο
ΟΧΙ
αξιολογούµενο).
(διαγράψτε ανάλογα)
Να επιτυγχάνει ακρίβεια µήκους κύµατος
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
±1nm ή καλύτερη (Κριτήριο αξιολογούµενο). σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
Nα διαθέτει κυψελίδα οπτικής διαδροµής
σελίδα ... ή
10mm.
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής
Να συνοδεύεται από επιτραπέζιο ηλεκτρονικό
υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας
κατάλληλο να δεχθεί το σχετικό λογισµικό για
πλήρη έλεγχο του συστήµατος υγρής
χρωµατογραφίας και του ανιχνευτή διάταξης
διόδων.
Να συνοδεύεται από έγχρωµο εκτυπωτή
ψεκασµού µελάνης, οθόνη 20’’ LCD,
πληκτρολόγιο και ποντίκι.
Να συνοδεύεται από κάρτα ασύρµατου
δικτύου (WiFi).

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
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4.2.5.6

Λογισµικό

4.2.5.6.1

Να έχει τη δυνατότητα για έλεγχο πλήρους
λειτουργίας ποιοτικού και ποσοτικού
προσδιορισµού µε ικανότητα τρισδιάστατης
(3D) απεικόνισης φασµάτων.
Να είναι λογισµικό multitasking µε δυνατότητα
ταυτόχρονης
λήψης
δεδοµένων
και
επεξεργασίας αποτελεσµάτων ή / και άλλων
προγραµµάτων υπολογιστή.

4.2.5.6.2

4.2.5.6.3

4.2.5.6.4

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

Να πληροί τις απαιτήσεις κατά FDA –21 CFR
Part11.

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Να διαθέτει δυνατότητα βαθµονόµησης µε ΝΑΙ και αναφέρεται στη
πλήθος διαφορετικές µεθόδους όπως:
σελίδα ... ή
- Λόγος (ratio)
ΟΧΙ
- Γραµµική (linear)
(διαγράψτε ανάλογα)
- Καµπύλη
- Point to point
- Cubic

4.2.5.7

Παρελκόµενα

4.2.5.7.1

Να συνοδεύεται από δύο στήλες HPLC της
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
επιλογής της Μονάδας επ' ωφελεία της οποίας σελίδα ... ή
γίνεται ο διαγωνισµός.
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Να συνοδεύεται από τα εξής απαιτούµενα
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
παρελκόµενα: 6 γυάλινες φιάλες 1Lt, 1000
σελίδα ... ή
φιαλίδια autosampler των 2mL και 2 ζεύγη
ΟΧΙ
seals εµβόλων.
(διαγράψτε ανάλογα)

4.2.5.7.2

4.2.5.7.3

Να συνοδεύεται από κιτ επισκευής,
µικροανταλλακτικά εγκατάστασης και πλήρη
σειρά απαιτούµενων εργαλείων για τη
συντήρηση.

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.2.5.7.4

Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα µέρη του
συστήµατος.

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

./.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.2.5.7.5

Να συνοδεύεται από επιβεβαίωση αξιοπιστίας
εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισµού (IQ,
OQ) του κατασκευαστικού οίκου.

4.2.5.7.6

Τυχόν πρόσθετα παρελκόµενα πλην αυτών της
προηγούµενης παραγράφου 4.2.5.7, τα οποία
µπορούν
να
τοποθετηθούν
και
να
συνεργαστούν µε το υπό προµήθεια είδος, να
αναφέρονται αναλυτικά σε ξεχωριστά έγγραφα
µε το κόστος τους και την εργασία την οποία
εκτελούν (οικονοµικά στοιχεία µόνο στην
οικονοµική προσφορά). Τα εν λόγω πρόσθετα
παρελκόµενα που τυχόν θα προσφερθούν θα
βρίσκονται
σε
πλήρη
αντιστοιχία
µε
πρωτότυπα
PROSPECTUS
που
θα
κατατεθούν και όχι σε φωτοαντίγραφα αυτών,
προκειµένου
να
χρησιµοποιηθούν
για
µελλοντικές προµήθειες και θεωρούνται
δεσµευτικά για τον προµηθευτή. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν να αναγράφεται στην
προσφορά και στο φύλλο συµµόρφωσης.

4.3

Εγκατάσταση

4.3.1

Η µεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του
υπό προµήθεια είδους να πραγµατοποιηθεί µε
δαπάνη του προµηθευτή στην έδρα της
Μονάδας, επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται ο
διαγωνισµός. Τυχόν εργασίες κατασκευής,
υποδοµής και προµήθεια υλικών για την
πλήρη εγκατάστασή του ώστε αυτό να
παραδοθεί
σε
πλήρη
λειτουργία,
να
πραγµατοποιηθούν
µε
µέριµνα
του
προµηθευτή και να συµπεριλαµβάνονται στην
τιµή της προσφοράς του.

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.3.2

O χώρος που θα τοποθετηθεί το υπό
προµήθεια είδος, να υποδειχτεί από τη
Μονάδα επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο
διαγωνισµός.

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

./.
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4.4

Επισήµανση

4.4.1

Συσκευασία
Το υπό προµήθεια είδος πρέπει να είναι
συσκευασµένο µε τρόπο που να εξασφαλίζει
την ασφαλή µεταφορά του. Όλα τα επιµέρους
µέρη και παρελκόµενα του συστήµατος πρέπει
να βρίσκονται σε ανεξάρτητες σφραγισµένες
συσκευασίες που να διασφαλίζουν το
αµεταχείριστό τους.

4.4.2

Επισηµάνσεις

4.4.2.1

Τα µηχανήµατα πρέπει να πληρούν τις
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής
που καθορίζονται στο Π.∆. 57/2010 και να
φέρουν το καθορισµένο σήµα “CE”. Η
σήµανση πρέπει να είναι τοποθετηµένη κατά
τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο
πάνω στο υλικό.
Στο υπό προµήθεια υλικό καθώς και στη
συσκευασία µεταφοράς του να επικολληθεί
πινακίδα µε µέριµνα του προµηθευτή, στην
οποία θα αναγράφονται:
Η ονοµασία, ο αριθµός ονοµαστικού και το
SERIALNUMBER της συσκευής.

4.4.2.2

4.4.2.2.1

4.4.2.2.2

4.4.2.2.3

./.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Τα στοιχεία του κατασκευαστή και του ΝΑΙ και αναφέρεται στη
προµηθευτή.
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
Ο αριθµός σύµβασης και το έτος υπογραφής ΝΑΙ και αναφέρεται στη
της σύµβασης προµήθειας.
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
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4.5
4.5.1

Υπηρεσίες Υποστήριξης
Εγγύηση Καλής λειτουργίας
Ο προµηθευτής πρέπει να εγγυηθεί µε
υπεύθυνη δήλωση την εγγύηση του υπό
προµήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2)
χρόνια από την ηµεροµηνία οριστικής
παραλαβής (Κριτήριο Αξιολογούµενο). Κατά
τη διάρκεια της εγγύησης ο κατασκευαστής προµηθευτής είναι υποχρεωµένος:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.5.1.1

Να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει
οποιοδήποτε εξάρτηµα ή µέρος αυτού ή
παρελκόµενο, παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή
συστηµατική βλάβη ή κρυµµένα ελαττώµατα,
µε δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά,
µεταφορικά κλπ).

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.5.1.2

Να παρέχει δωρεάν πλήρη προληπτικό έλεγχο
και συντήρηση, που θα εκτελείται σύµφωνα µε
τις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε συχνότερα
χρονικά διαστήµατα εφ’ όσον απαιτηθεί,
ανάλογα µε τον βαθµό αξιοποίησής του.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’
όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας, όλες τις επικαιροποιήσεις
του λογισµικού (updates, patches) του
Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα
προγράµµατα (software, hardware κλπ).
Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτηµα ή
σύστηµα του υπό προµήθεια είδους εξαιρείται
της χρονικής εγγυήσεως, αυτό να αναφέρεται
ρητά και να προσδιορίζεται επακριβώς ο
τρόπος εγγυήσεως.
Σε περίπτωση µη λειτουργίας του υπό
προµήθεια είδους λόγω βλάβης, ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να
παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ηµέρες
εγγύησης προσµετρούνται µόνο µετά την
παρέλευση πέντε (5) ηµερών από της
εγγράφου ειδοποιήσεως του προµηθευτή για
τη βλάβη.

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.5.1.3

4.5.2

4.5.3

./.

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
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4.5.4

4.5.5

4.5.6

./.

Άρνηση του προµηθευτή για αποστολή
συνεργείου επισκευής δίνει το δικαίωµα στην
Υπηρεσία µετά την παρέλευση δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη
ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύµιση να
αναθέσει την επισκευή του εν λόγω υπό
προµήθεια είδους σε άλλη εταιρεία και το
κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον
προµηθευτή. Ο προµηθευτής παραιτείται του
δικαιώµατος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε
τρόπο αµφισβήτησης της υποχρέωσης
καταβολής της δαπάνης επισκευής.
Όταν αποδεδειγµένα το υπό προµήθεια είδος
λόγω βλαβών παραµένει για τα δύο (2) πρώτα
χρόνια της εγγύησης εκτός λειτουργίας πέραν
του 20% του προσφερόµενου χρόνου
εγγύησης, τότε θεωρείται ελαττωµατικό και ο
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να το
αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση
που ο προµηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προσφύγει
στη δικαιοσύνη.
Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστηµα
υπολογίζεται αθροιστικά µε έναρξη µετά την
παρέλευση πέντε (5) ηµερών από τη στιγµή
της έγγραφης ειδοποίησης του προµηθευτή
για τη βλάβη και λήγει µετά την παρέλευση
δύο (2) εργάσιµων ηµερών µε την παράδοση
του εν λόγω είδους σε λειτουργία. Ο
υπολογισµός
του
συνολικού
χρόνου
λειτουργίας γίνεται µε βάση την έγγραφη
ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο
που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία.
Στον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος
των ηµερών µη λειτουργίας µετά το χρόνο των
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών υπολογίζονται
και οι ηµέρες αργίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
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4.5.7

∆υνατότητα Εφοδιασµού µε Ανταλλακτικά
Ο προµηθευτής πρέπει να υποβάλει
βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστικού οίκου
για τη δυνατότητα εφοδιασµού της Υπηρεσίας
µε
ανταλλακτικά
και
αναλώσιµα
για
τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια ώστε να
εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και οµαλή
λειτουργία του υπό προµήθεια είδους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.5.7.1

Η δέσµευση του κατασκευαστικού οίκου περί
εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών
καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων
υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση
του µηχανήµατος για δέκα (10) τουλάχιστον
έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, θα
ισχύει ακόµα και στις περιπτώσεις : α)
διακοπής της συνεργασίας του προµηθευτή µε
τον κατασκευαστή και β) διακοπής της
λειτουργίας του προµηθευτή.
∆υνατότητα Συντήρησης-Επισκευής

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.5.8

Η προµηθεύτρια εταιρεία πρέπει απαραίτητα
να παρέχει πλήρη δυνατότητα επισκευής και
συντήρησης, καθώς επίσης και κάθε σχετική
τεχνική
και
επιστηµονική
υποστήριξη
τουλάχιστον για δέκα έτη από την οριστική
παραλαβή
του
συστήµατος.
Για
τον
προσδιορισµό
της
ικανότητας
τεχνικής
υποστήριξης
του
συστήµατος
υγρής
χρωµατογραφίας µε ανιχνευτή διάταξης
διόδων (ανταλλακτικά, επισκευές, συντήρηση,
βαθµονόµηση κτλ.), πρέπει :
Να παρέχεται τεχνική και επιστηµονική
υποστήριξη µε οργανωµένο service από
έµπειρο,
κατάλληλα
εκπαιδευµένο
και
πιστοποιηµένο
προσωπικό
για
την
εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και
επισκευή του συστήµατος.

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

4.5.8.1

Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος
προσωπικού,
εκπαίδευση,
εξοπλισµός,
πιστοποιητικά).

./.

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
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4.5.8.2

4.5.8.3

4.5.8.4

Να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και
αποθήκες µε ικανό απόθεµα ανταλλακτικών
στην Ελλάδα (διευθύνσεις, τηλέφωνα, FAX),
ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και
η πλήρης τεχνική υποστήριξή του.
Να αναφερθεί χρονοδιάγραµµα προληπτικών
συντηρήσεων σύµφωνα µε τον κατασκευαστή
µε πλήρη περιγραφή της απαιτούµενης
συντήρησης και των χρησιµοποιούµενων
ανταλλακτικών.
Να προσκοµίζεται σχετικό έγγραφο του
κατασκευαστικού οίκου στο οποίο να
δηλώνεται, ο υπεύθυνος για την τεχνική
υποστήριξη του υπό προµήθεια υλικού στην
Ελλάδα. Ο προµηθευτής να αναφέρει στην
προσφορά του λεπτοµερώς τη διαδικασία και
τον τρόπο επικοινωνίας για τεχνική κάλυψη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

Εκπαίδευση
4.5.9

4.5.9.1

4.5.9.2

./.

Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την εκπαίδευση
προσωπικού της Υπηρεσίας διαθέτοντας
προσωπικό (καθώς και τυχόν αναλώσιµο
υλικό απαραίτητο για την εκπαίδευση), χωρίς
καµία οικονοµική επιβάρυνση ως εξής:
Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο
εγκατάστασης και διάθεση αυτών στην
επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και παροχή
εξηγήσεων πάνω στο χειρισµό, τη λειτουργία
και την περιγραφή του. Η διάρκεια της
επίδειξης αυτής θα είναι το λιγότερο δύο (2)
και δύναται να παραταθεί σε τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες ανάλογα µε την απαίτηση
της επιτροπής.
Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο
εγκατάστασης για την εκπαίδευση τουλάχιστον
δύο (2) χρηστών της Υπηρεσίας στον τρόπο
λειτουργίας, χειρισµού, στις βασικές αρχές
συντήρησης και τον έλεγχο του µηχανήµατος,
στην πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων
του είδους και τα προστατευτικά µέτρα
ασφαλείας του προσωπικού ως προς το
προµήθεια είδος. Ο χρόνος διάθεσης του
προσωπικού θα είναι το λιγότερο δύο (2) και

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
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4.5.10
4.5.10.1

4.5.10.2

4.5.10.3

./.

δύναται να παραταθεί σε τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες ανάλογα µε τις απαιτήσεις
της ενδιαφερόµενης Μονάδας, στην οποία
παραδίδεται το υπό προµήθεια είδος και στην
οποία θα λειτουργήσει.
Εγγύηση Τεχνικής Εξυπηρέτησης µετά την
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (Service)
Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας ακολουθεί η περίοδος
Τεχνικής
Εξυπηρέτησης,
διάρκειας
τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την
ηµεροµηνία
οριστικής
παραλαβής
του
συγκροτήµατος.
Για την εγγύηση Τεχνικής Εξυπηρέτησης
(Service)
θα
υπογράφεται
ξεχωριστή
σύµβαση, εάν είναι δυνατόν, παράλληλα µε
την κύρια σύµβαση και εφόσον αποφασίσει
σχετικά η Υπηρεσία, η οποία θα τίθεται σε
ισχύ αµέσως µετά τη λήξη της περιόδου
εγγύησης καλής λειτουργίας και θα καλύπτει
προληπτικές συντηρήσεις, τεχνική βοήθεια,
προµήθεια
ανταλλακτικών
όλων
των
κλιµακίων και βιβλιογραφίας, απαιτήσεις
εκπαιδεύσεως και εκτέλεση επισκευών, τόσο
στην έδρα του αγοραστή, όσο και στην έδρα
του
προµηθευτή,
εφόσον
απαιτείται.
Προσχέδιο
της
σύµβασης
τεχνικής
εξυπηρέτησης απαιτείται να κατατίθεται από
τον προµηθευτή, ταυτόχρονα µε την κατάθεση
της τεχνικής προσφοράς (χωρίς οικονοµικά
στοιχεία).
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
καθορίσει στην οικονοµική προσφορά του, το
ετήσιο κόστος SERVICE (προληπτικής
συντήρησης και επισκευών) του υπό
προµήθεια είδους
και των επί µέρους
συστηµάτων του, καθώς και τον τρόπο (τύπο)
αναπροσαρµογής των τιµών αυτών (για όσα
χρόνια δήλωσε ότι θα παρέχει υποστήριξη σε
ανταλλακτικά - πλήρη συντήρηση - επισκευές)
για:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
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4.5.10.3.1

4.5.10.3.2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ,PROSPECTUS
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
SERVICE χωρίς ανταλλακτικά.
ΝΑΙ και αναφέρεται στη
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)
SERVICE µε ανταλλακτικά σε βάρος του ΝΑΙ και αναφέρεται στη
προµηθευτή.
σελίδα ... ή
ΟΧΙ
(διαγράψτε ανάλογα)

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών

./.

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
∆ιοικητής
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 27 ∆εκ 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ
Φ.600.16/12/4631/Σ.1360
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία
ανάθεσης
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
- Ονοµασία: 441 Αποθήκη Βάσεως υγειονοµικού Υλικού
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πειραιώς 174, Ταύρος, 17778
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Γραφείο Προµηθειών
- Τηλέφωνο: 210 3451620
- Ηλ. ταχυδροµείο: 441abyy.promith@gmail.com
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Προµήθεια – Εγκατάσταση
συστήµατος υγρής χρωµατογραφίας µε ανιχνευτή διάταξης διόδων
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθεια Εγκατάσταση
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 5 /
2018

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

./.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον
οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης
δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή
στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση·
δωροδοκία·
απάτη·
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας·
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν

[] Ναι [] Όχι

./.

ΑΔΑ: 68Δ06-ΦΕΕ

18PROC004275663 2018-12-27
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από
τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει
καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει
[] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

./.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]
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γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
και δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης
ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων
ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου;

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

./.

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

ΑΔΑ: 68Δ06-ΦΕΕ

18PROC004275663 2018-12-27
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
αυτές αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

./.

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[] Ναι [] Όχι
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]

[] Ναι [] Όχι
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επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης;
[...................…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
[….................]
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
της προηγούµενης σύµβασης ,
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες
[] Ναι [] Όχι
κυρώσεις;
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
µέτρα που λήφθηκαν:
πληροφορίες:
[……]
[] Ναι [] Όχι
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης
ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση;
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

./.
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Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
µέλος εγκατάστασής; του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων):
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές
αποδεικτικών εγγράφων του άρθρου 80 του Ν.4412/16, όπως αναγράφονται στο
άρθρο 10 της διακύρηξης και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 103 του υπόψη νόµου.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στη 441 ΑΒΥΥ ,
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις
οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης
∆ήλώσης για τους σκοπούς της προµήθειας.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι δε θα χρησιµοποιηθεί σαν
άµεσος ή έµµεσος αντιπρόσωπός, µόνιµος ή σε εφεδρεία Αξιωµατικός των τριών
κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το
χρόνο αποστρατείας τους, υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του
άρθρου 66 του Ν.∆.1400/1973.
Ηµεροµηνία:
(υπογραφή)
Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Ακριβές Αντίγραφο
∆ιοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών

./.

