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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, 13/07/2018
Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ.2420

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196
Ταχ. Κώδικας: 115 21, ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132010130
Fαχ: 210 6460658
Email: finance@esdy.edu.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας και
εγκατάστασης ενός συστήματος ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗ 96 ΘΕΣΕΩΝ των
0.2ml, για το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών-Σιγκελλών (ΕΚΑΣΣ)του
Τομέα Μικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας(CPV: 389510006)».

Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις όπως ισχύουν :

1.1.

του ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α), άρθρο 3 «Περί μετατροπής της ΕΣΔΥ σε
Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2920/2001(ΦΕΚ 131 Α), άρθρο 15
παρ. 5.

1.2.

τις διατάξεις του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν συνεχεία
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015) και
ισχύουν.

1.3.

του ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α)«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις».

1.4.

του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄/45/9-3-1999), όπως ισχύει.

1.5.

του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες
διατάξεις».

1.6.

του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88) άρθρο 22.

1.7.

του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄/141/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη».
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1.8.

του ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α), άρθρο 4 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.9.

του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».

1.10. του ν.4524/2014 (ΦΕΚ 85 Α), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».
1.11. του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4412/2016, άρθρο 377.
1.12. του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α), άρθρα 134 έως 138,139, 157 και της
παραγράφου 5 του άρθρου 201, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις».
1.13. του ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194 Α), άρθρο 13 «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία
συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας
με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη
εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της
επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας
2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει με το άρθρο 49 του
ν.4508/2017
(ΦΕΚ
Α
200/22.12.2017)
«Αδειοδότηση
διαστημικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων
- Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» και το
άρθρο 32 του Π.Δ. 121/17 (ΦΕΚ 148 Α).
1.14. των άρθρων 27 & 37 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
1.15. του άρθρου 5 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και του άρθρου 93 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21
Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
1.16. της παραγράφου 10, του άρθρου 11 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
1.17. του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
1.1.

το άρθρο 45 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής
Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης
σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών
ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».

1.2.

του π.δ. 1233/1981 (ΦΕΚ 306 Α ) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της
Υ.Σ.Α».

1.3.

του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 194 Α) «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
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1.4.

του π.δ.121/17 ( ΦΕΚ 148 Α )« Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».

2. Τις αποφάσεις :
2.1.

την αριθ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ 431 Β) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου
για προμήθειες και εργασίες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.2.

την αριθ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β) ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».

2.3.

την αριθ. 5143/05-12-2014 (ΦΕΚ 3335 Β) ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του
Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α), όπως ισχύει».

2.4.

την αριθ. πρωτ. Α1α/47145/02-08-2017, απόφαση του Υπουργού Υγείας
«Διορισμός Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας» (ΑΔΑ: 7Α25465ΦΥΟ-ΡΘ6).

2.5.

την υπ.αριθ. Β1.α/οικ.94692/20.12.2017 απόφαση με θέμα «Κατανομή
πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Υπουργείου
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)». (ΑΔΑ:6ΓΕ2465ΦΥΟ3ΤΔ)

2.6.

την αριθμ. πρωτ. 2/91240/ΔΠΓΚ/20-12-17 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους με θέμα «Διάθεση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018»(ΑΔΑ:6Π8ΠΗ-ΖΕΓ).

2.7.

την απόφαση του συλλόγου των Καθηγητών της ΕΣΔΥ (430/15-1-2018) περί
εξουσιοδότησης Κοσμήτορα και Αν. Κοσμήτορα για τα οικονομικά θέματα της
ΕΣΔΥ.

2.8.

την αριθ. πρωτ. 2/2379/12-01-2018 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, με θέμα: «Μεταβολές εκτελούμενου προϋπολογισμού».

2.9.

την αρ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ.268/25.01.2018(ΑΔΑ: 6Υ62465ΦΥΟ-ΔΩ5) απόφαση
του Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ με θέμα «Συγκρότηση Ετήσιων Επιτροπών: α)
διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, β) παρακολούθησης και
παραλαβής ειδών υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών και γ) αξιολόγησης
ενστάσεων και προσφυγών.

2.10. την αρ. πρωτ.588/29.01.2018(ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ
19 (2η Έκδοση) με θέμα «Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι)
και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147)Δημόσιες συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και2014/25/ΕΕ».
2.11. την αριθ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ.2006/12.06.2018 (ΑΔΑ: ΨΕΦΑ465ΦΥΟ-1Λ9, ΑΔΑΜ:
18REQ003248388) απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια και
εγκατάσταση ενός συστήματος ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ
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0.2ml, για το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών-Σιγκελλών (ΕΚΑΣΣ) της
Ε.Σ.Δ.Υ.
2.12. την με αρ. πρωτ. Β3α/Γ.Π.47579/26.06.2018(ΑΔΑ: 78ΚΗ465ΦΥΟ-1ΘΛ, ΑΔΑΜ:
18REQ003325437)απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης
ποσού 5.100,00 ευρώ από τον Φ. 210 - Κ.Α.Ε 1729»,η οποία καταχωρήθηκε
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Υγείας με α/α
59829.
2.13.
την υπ’ αρ. 439/04.07.2018 Απόφαση της Συνεδρίασης του Συλλόγου
των Καθηγητών της ΕΣΔΥ περί έγκρισης της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 0.2ml, για το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς
Σαλμονέλλών-Σιγκελλών
(ΕΚΑΣΣ) του Τομέα Μικροβιολογίας της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας.
3. Το γεγονός ότι, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατό
ευρώ (5.100,00€) συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, έτους 2018 και
συγκεκριμένα τον Φ 210 ΚΑΕ 1729.
4. Την άμεση ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης ενός συστήματος ΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 0.2ml, για το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς
Σαλμονέλλών-Σιγκελλών (ΕΚΑΣΣ) του Τομέα Μικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και
εγκατάστασηενός συστήματος ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 0.2ml, για το
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών-Σιγκελλών (ΕΚΑΣΣ) του Τομέα Μικροβιολογίας
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
δαπάνης

έως

πέντε

χιλιάδων

ευρώ

(5.100,00€)

συμπεριλαμβανομένου

του

αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας Φ 210 ΚΑΕ 1729.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως την οριστική
παραλαβή και εγκατάσταση του μηχανήματος στο χώρο του εργαστηρίου.
Η ανάθεση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφέςκαι τους λοιπούς όρους της
παρούσας,αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για

θέματα

που

άπτονται

τις

τεχνικές

προδιαγραφές

του

μηχανήματος,

οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο εργαστήριο της ΕΣΔΥ (Λ.
Αλεξάνδρας 196, τηλ. επικοινωνίας 213 2010355, κα Μανδηλαρά) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 09:00 – 14:00.

4

ΑΔΑ: ΨΠ21465ΦΥΟ-ΖΑΠ

18PROC003422967 2018-07-13
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Α1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
συνεταιρισμοί

ή

ενώσεις/κοινοπραξίες

αυτών

που

δραστηριοποιούνται

στο

αντικείμενοτης υπό ανάθεσης υπηρεσίας και λειτουργούν νόμιμα. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
του ν.4412/2016.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση
θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση ΝΣΚ 394/2000, ολομέλεια).
Α2. Λόγοι Αποκλεισμού
Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης, βάσει του άρθρου 73 του
ν.4412/2016, εφόσον:


υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους της παρ.1, άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Συμμετοχή σε
εγκλητική 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.



έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την
Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:30 στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου της
ΕΣΔΥ(Λ. Αλεξάνδρας 196, ΤΚ 115 21, Αθήνα, 1ος όροφος), σε ένα κλειστό φάκελο με
την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την ανάθεση της προμήθειας και
εγκατάστασης ενός συστήματος ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 0.2ml, για το
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών-Σιγκελλών (ΕΚΑΣΣ) του Τομέα Μικροβιολογίας
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας»(CPV: 38951000-6).
Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής προς την
Αναθέτουσα Αρχή (ΕΣΔΥ), η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς,
προκειμένου να πρωτοκολληθεί από το Γενικό Πρωτόκολλο, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος Α. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντος.
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Ο φάκελος προσφοράς μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΕΣΔΥ ή να αποσταλεί
ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή Courier ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην ως
άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα
αποσταλούν.
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι
εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν αφού απορριφθούν ως
μη κανονικές από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. Οι
προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην
Αγγλική γλώσσα). Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.
Ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει
την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του προσφέροντος Διαγωνιζόμενου και να αναγράφει
ευκρινώς τις ακόλουθες ενδείξεις :
•

Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

•

Τον τίτλο της Αναθέτουσας Αρχής «ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ)»

•

Την διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής «Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11521»

•

Τον πλήρη τίτλο της Πρόσκλησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.



Την ημερομηνία διενέργειας.

•

Τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον
αριθμό, τηλεφώνου, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του
διεύθυνση (e-mail).

Ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνειεπί ποινή αποκλεισμού:
1. Τεχνική Προσφορά,η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους ειδικούς όρους όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και θα
περιλαμβάνει:
1α) Περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές
και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Τεχνικά εγχειρίδια ή αναφορές στην
επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή του προϊόντος που να πιστοποιούν τη
συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές.
1β) Πιστοποιητικό εγγραφής του φορέα στο οικείο Επιμελητήριο.
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1γ) Πιστοποιητικά ISO ISO ΕΝ 9001:2000 και 13485:2003 ή ισοδύναμα για τον
προμηθευτή και ISO ΕΝ 9001:2000 για τον κατασκευαστή. Επίσης σήμανση CE mark
προϊόντος.
1δ) Βεβαίωση του προμηθευτή για επάρκεια ανταλλακτικών και δυνατότητα
τεχνικής υποστήριξης για 10 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία της αγοράς.
1ε)Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως
εκάστοτε ισχύει και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74Α, στην
οποία:
i.

να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

ii.

να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος :


έλαβε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της παρούσας πρόσκλησης
και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.



παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του
διαγωνισµού.

Η απαιτούμενη κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο
σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο
ειδικώς εξουσιοδοτημένο.
2. Οικονομική Προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο), όπου θα προσδιορίζεται με
σαφήνεια το κόστος της προμήθειας και εγκατάστασης, επί ποινή αποκλεισμού,
σύμφωνα με το Παράρτημα Β, της παρούσας.Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να
δίνονται σε ΕΥΡΩ, έως δύο δεκαδικά ψηφία.

Όλα τα έγγραφα του κυρίως φακέλου της προσφοράς (Τεχνική και Οικονομική
Προσφορά) θα πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονικά αρχεία (pdf) σε οπτικό
δίσκο (CD), εντός του ενιαίου σφραγισμένου φακέλου.
Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 και
ώρα 11:30πμ στο γραφείο της κας Μανδηλαρά στην ΕΣΔΥ (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα,
1ος

όροφος)

από

την

αρμόδια

Επιτροπή

διενέργειας

και

αξιολόγησης

των

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που ορίστηκε
με την υπ. αριθ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ.268/25.01.2018 (ΑΔΑ: 6Υ62465ΦΥΟ-ΔΩ5).
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Αύξηση των τιμών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από
την πλευρά του Αναδόχου δεν γίνονται αποδεκτές.
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Στην αξιολόγηση του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν
συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας πρόσκλησης.Υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται.
Θα κρίνονται ως απαράδεκτες και θα απορρίπτονται προσφορές που:


δεν δίνουν τιμή σε ευρώ ή είναι αόριστες ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή.



περιέχουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο
αναπροσαρμογής.



η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης.



δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
πρόσκλησης.



δεν υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά.

Υποβολή προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία
Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους υποψήφιους
αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη.Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης των υποψήφιων
αναδόχων.Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις
ολόκληρο.
Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση/Κοινοπραξίαοφείλει επιπλέον:


όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας ανάλογα με την περίπτωση.



Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το
οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/
Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό.



Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας με την οποία
δεσμεύονται ότι θα συστήσουν την Κοινοπραξία, εφόσον η σύμβαση ανατεθεί στη
συγκεκριμένη Ένωση στην οποία αναγράφεται και οριοθετείται το μέρος του
Έργου που θα αναλάβει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς, στην οποία δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό
και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, στην οποία τα μέλη
δηλώνουν από κοινού ότι θα αναλάβουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την
εκπλήρωση του Έργου και με την οποία δεσμεύονται ότι θα ορίσουν με
συμβολαιογραφική πράξη, την οποία θα προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα
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δικαιολογητικά κατακύρωσης, την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και
των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις
είτε θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες, είτε θα φέρουν βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής.
Ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο ανατίθεται το έργο είναι υποχρεωμένος να
προσέλθει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης
ανάθεσης να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Η

επιτροπή

αξιολόγησης

των

προσφορών

δύναται

να

εισηγηθεί,

εντός

της

προϋπολογισθείσας δαπάνης, την κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας έως ποσοστού
30%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016.
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ
(5.100,00€) συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας Φ 210 ΚΑΕ 1729, του οικονομικού έτους
2018.
Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ με την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την
εξόφληση της παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι :
1.

Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής,
συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΕΣΔΥ.

το

οποίο

2.

Τιμολόγιο Προμήθειας του αναδόχου.

3.

Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, εν ισχύ.

4.

Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας, εν ισχύ.

5.

Υπεύθυνη δήλωση περί μη εκχώρησης των τιμολογίων και περί μη κατάσχεσης
τραπεζικού λογαριασμού πληρωμής.

6.

Βεβαίωση αριθμού ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το
αντίτιμο της πληρωμής, (φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε έγγραφο της τράπεζας).

7.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η αμοιβή του Αναδόχου θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία
όπως ισχύει. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
α) 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με
ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
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β) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 347
Ν.4412/2016) επί της αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350,
Ν.4412/2016.Η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
γ) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των
κρατήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 64 του Ν.4172/2013).
δ)κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας
σύμβασης με τον ανάδοχο.

Δ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗ 96 ΘΕΣΕΩΝ των 0.2ml, για το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών Σιγκελλών (ΕΚΑΣΣ) του Τομέα Μικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, επί
της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196, στην Αθήνα.
Δ1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κάτωθι αναφέρονται
Κυκλοποιητή:

οι

ελάχιστες

τεχνικές

προδιαγραφές

του

Θερμικού



Θερμικός κυκλοποιητής 96 πηγαδιών x 0.2ml με δυνατότητα χρήσης τόσο με
standard όσο και με Fast χημεία.



Να φέρει 3 ξεχωριστά μπλοκ peltier, για την επίτευξη τριών (3) διαφορετικών
θερμοκρασιών και τον καθορισμό της βέλτιστης θερμοκρασίας πρόσδεσης στο ίδιο
πρωτόκολλο. Προγραμματιζόμενη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις γειτονικές
ζώνες έως 5oC.



Να διαθέτει δυνατότητα τροποποίησης ενός προγράμματος κατά τη διάρκεια του
τρεξίματος, αυτόματη επανέναρξη μετά την διακοπή λειτουργίας λόγω διακοπής
ρεύματος καθώς και δυνατότητα επώασης με ένα μόνο πάτημα.



Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής TFT LCD 20cm περίπου, φιλική προς το χρήστη.



Το εύρος όγκου PCR να είναι 10-100μl.



Μέγιστος ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας του μπλοκ 3.5º C/sec.



Μέγιστος ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας του δείγματος να είναι περίπου 1.8º
C/sec



Εύρος θερμοκρασίας από 4.0ºC έως περίπου 100ºC



Ακρίβεια θερμοκρασίας ±0.25º C περίπου



Ομοιομορφία θερμοκρασίας <0.5ºC περίπου



Να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς και αποθήκευσης απεριόριστου μεγέθους
δεδομένων με χρήση USB stick μέσω της αντίστοιχης θύρας USB στο όργανο.



Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω Ethernet, Wi-Fi, κινητού και συστήματος
cloud



Οι διαστάσεις του είναι περίπου 20x25x45cm (ΥxΠxΒ)
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Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 8 Κιλά



Να λειτουργεί σε κύκλωμα ρεύματος 240 V με συχνότητα 60 Hz.



Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος από την παραλαβή του.



Να υπάρχει βεβαίωση του προμηθευτή για επάρκεια ανταλλακτικών και δυνατότητα
τεχνικής υποστήριξης για 10 τουλάχιστον έτη.



Πιστοποιητικά ISO ISO ΕΝ 9001:2000 και 13485:2003 ή ισοδύναμα για τον
προμηθευτή και ISO ΕΝ 9001:2000 για τον κατασκευαστή. Επίσης σήμανση CE mark
προϊόντος.

Το σύστημα του ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 0.2ml, θα πρέπει επί
ποινή
αποκλεισμού
να
συνοδεύεται
από
τα
αναλώσιμα
χρήσης
HotStartTaqpolymerase 1000U για τα πρώτα δείγματα.
Η εγκατάσταση, τοποθέτηση και συναρμολόγηση των παραπάνω στο χώρο
τουΕργαστηρίου να γίνει εξ’ ολοκλήρου και σε σύντομο χρονικό διάστημα 1-2 ημερών
από εξειδικευμένο συνεργείο. Όλα τα παραπάνω είδη να προμηθευτούν,
εγκατασταθούν, τοποθετηθούν και συναρµολογηθούν από τον ίδιο ανάδοχο, προς
αποφυγή τεχνικών ασυμφωνιών.
Με την εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει και η εκπαίδευση του προσωπικού στην
χρήση του. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές να πιστοποιoύνται από επίσηµα φυλλάδια του αναδόχου ή
από παραποµπές στην επίσηµη ιστοσελίδα του, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να
επισυναφθούν στην προσφορά, µε ειδική σήµανση των προσφερόµενων ειδών.
Ε. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.
2. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σε ισχύ, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης.
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου). Η
υποχρέωση αφορά ιδίως:
α)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, οικονομικού φορέα.
α) Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ πρέπει να προσκομίσει:
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Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης, εντός του μηνός κατάθεσης της
προσφοράς ή,
Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της, με το αντίστοιχο ΦΕΚ
δημοσίευσης και εκπροσώπησης όπου απαιτείται και πρόσφατη βεβαίωση της
αρμόδιας Αρχής όπου να αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το
καταστατικό της.
β) Εάν ο προσφέρων είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Φυσικά Πρόσωπα:
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος/επαγγελματικής δραστηριότητας
αρμόδιαΔΟΥ και τις μεταβολές του ή πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.

από

την

γ) Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών:
Οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης από τα οποία
να προκύπτει η νομική κατάσταση, η νόμιμη λειτουργία της εταιρείας και οι νόμιμοι
εκπρόσωποι του φορέα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το
νομικό πρόσωπο. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα απαιτείται συνημμένη επίσημη
μετάφραση αυτών που προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή
λειτουργίας τους στην Ελληνική Γλώσσα.Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν
εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος
καταγωγής ή προέλευσης.

Τροποποίηση Σύμβασης
Η ΕΣΔΥ δύναται να τροποποιήσει την παρούσα σύμβαση λόγω αλλαγής του νομοθετικού
πλαισίου λειτουργίας της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του Δέκατου Τρίτου
άρθρου του ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/19.9.2014), όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά θα
εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιοι όροι και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης.
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη,σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132, 201 του ν. 4412/2016.

Ζ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Το έργο θα παρακολουθείται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ.268/25.01.2018(ΑΔΑ: 6Υ62465ΦΥΟΔΩ5)απόφαση του Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ «Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και
αξιολόγησης

των

αποτελεσμάτων

των

διαγωνισμών

και

των

διαδικασιών

με

διαπραγμάτευση για την προμήθεια ειδών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών,
καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή αυτών, προς κάλυψη των αναγκών της
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Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας», σε συνεργασία με το γραφείο πληροφορικής της
ΕΣΔΥ.
Η επιτροπή παρακολουθεί τη πορεία εξέλιξης του συμβατικού έργου, την τήρηση των
όρων της σύμβασης και προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Κατά τη
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της σύμβασης, εάν η
επιτροπή και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει μη συμμόρφωση με τους όρους της
σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Εφόσον διαπιστωθεί μη
συμμόρφωση και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή
πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί
την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου σύμφωνα τα
όσα ορίζει ο ν.4412/2016.

Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, (http://www.esdy.edu.gr) και στο “Διαύγεια”
(https://diavgeia.gov.gr/).
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (κτήριο Λ.
Αλεξάνδρας 196, 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς επίσης με
δική τους επιμέλεια και δαπάνη να λάβουν αντίγραφα των τευχών της διακήρυξης.
Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον
διαγωνισμό υποβάλλονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 5 ημέρες πριν
την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές
πληροφορίες καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί
ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του
διαγωνισμού θα αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΣΔΥ (www.esdy.edu.gr).
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΣΔΥ, τηλέφωνο: 213 20 10 128, email:
finance@esdy.edu.gr
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Κοσμητείας
2. Γραφείο Αναπληρωτή Κοσμήτορα
3. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Μέλη επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επωνυμία Εταιρείας

ΑΘΗΝΑ,

/

/ 2018

ΑΦΜ, ΔΟΥ
Διεύθυνση Έδρας

ΠΡΟΣ

Τηλέφωνα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

επικοινωνίας

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Fax, Email

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, TK 11521, ΑΘΗΝΑ

Υπεύθυνος
επικοινωνίας
ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς σχετικά με την Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/…………. Πρόσκληση.
Σας υποβάλουμε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς με σκοπό τη συμμετοχή του φορέα
μας

στην

διαδικασία

για

την

απευθείας

ανάθεση

των

προμήθειας…………………………………………………….…..,αναφορικά

με

υπηρεσιών

/

την

Πρωτ.

Αρ.

της

ΕΣΔΥ/……… πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
και παρακαλούμε όπως κάνετε δεκτή την συμμετοχή μας στην ανωτέρω διαδικασία.

Συνημμένα: Σφραγισμένος Φάκελος Προσφοράς
Ο/Η Αιτ….
Υπογραφή και Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για το σύνολο της προμήθειας και εγκατάστασης ενός συστήματος ΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗ 96 ΘΕΣΕΩΝ των 0.2ml, για το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλμονελλών Σιγκελλών (ΕΚΑΣΣ) του Τομέα Μικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………………………… Πρόσκληση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας,

η

εταιρεία

……………………………..……

………………………………,
Ευρώ,

προσφέρει

(ολογράφως

και

συνολικά

αριθμητικά),

την

τιμή

των

άνευ

ΦΠΑ

και

……………………..…… Ευρώ (ολογράφως και αριθμητικά), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η οικονομική προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες. Η ανωτέρω τιμή θα ισχύει για
όλη τη διάρκεια της συμβατικής διάρκειας του έργου.
Πίνακας B. Συνολικό Κόστος Προμήθειας Ειδών

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ΜΟΝΤΕΛΟ, κα)

1.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
……………………………………
(τόπος και ημερομηνία)

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική
παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών
που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή
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των ειδών και την αποπληρωμή τους.Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας,
μεταφοράς και εγκατάστασης των υπό προμήθεια αγαθών, στον χώρο που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, στο κτήριο επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196, στην Αθήνα.

Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς
1. Οι τιμές θα δίδονται σε Ευρώ και η αναγραφή της τιμής μπορεί να γίνεται μέχρι δύο
δεκαδικά ψηφία. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια
και μοναδική και όπου κρίνεται σκόπιμο, από τον Ανάδοχο, θα αναλύεται επαρκώς ο
τρόπος υπολογισμού/προσδιορισμού αυτής της τιμής μετά το τέλος των ανωτέρω
πινάκων.
2.

Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος, ή που θέτει
όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την
προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
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