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ΕΙΔΟΣ: Προμήθεια ιατρικού αερίου οξυγόνου
για το ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ιατρικού αερίου οξυγόνου-μεταφοράς φιαλών οξυγόνουκλείστρων φιαλών οξυγόνου-υδραυλικές δοκιμές, βαφή

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1579/86 «Περί ιδρύσεως του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ε.Κ.Α.Β.»
2. Το Π.Δ. 376/88 «Οργανισμός του Ε.Κ.Α.Β.» όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 348/96.
3. Την υπ’ αριθ.Υ4β/9919/Φ.25/16-2-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 125 Β’/5-3-1993) «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. καθώς
και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λ.π.»
4. Την υπ’ αριθμ.28/17-10-2016, Θέμα 46, απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β σχετικά με την
επανάληψη του διαγωνισμού.
5. Το Ν. 2194/94 άρθρο 5 (ΦΕΚ 34 Α) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
Διατάξεις».
6. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005.
7. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά μέρος που δεν ρυθμίζεται
από το Π.Δ. 60/2007
8. Το Ν. 2286/95/ΦΕΚ 19/Α/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες
Διατάξεις».
9. Το Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
Συναλλαγές».
10.Τον Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
11.Το Π.Δ. 113/2010 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
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12.Το άρθρο 11 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 περί
Συστάσεως Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
13. Τον Ν.4281(ΦΕΚ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
14. Τον Ν.4250/26-03-2014 άρθρο 3, «περί απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου»
15.Το άρθρο 57 του Ν.4403/2016(ΦΕΚ Α’ 125/7-7-2016)
16.Τον Ν.4412/2016(Φ.Ε.Κ 147/08-08-2016),περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, Προμηθειών και
υπηρεσιών .
17.Το υπ’αριθμόν 317/28-06-2016 αίτημα προμήθειας με ΑΔΑΜ έγκρισης :16REQ004734279, το
υπ’αριθμόν 318/28-06-2016 αίτημα προμήθειας με ΑΔΑΜ έγκρισης:16REQ004734029, το
υπ’αριθμόν 319/28-06-2016 αίτημα προμήθειας με ΑΔΑΜ έγκρισης:16REQ004734343 και το
υπ’αριθμόν 320/28-06-2016 αίτημα προμήθειας με ΑΔΑΜ έγκρισης:16REQ004734386 και την
υπ’αριθμ. 2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2016 με αριθ.πρωτ
3049/1-7-16 και με ΑΔΑ: ΩΙΠΖΟΡ1Π-ΞΨΗ .
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια
ιατρικού αερίου οξυγόνου – μεταφοράς φιαλών οξυγόνου-κλείστρων φιαλών
οξυγόνου-υδραυλικές δοκιμές, βαφή για το ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρεται στο
Παράρτημα Α’ της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 12 ημερών, από την ημερομηνία
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ ,στο πρόγραμμα Διαύγεια
και στο ΚΗΜΔΗΣ.
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΕΚΑΒ-9 Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση:
Δραγάνα Αλεξανδρούπολης
Τ.Κ. 68100 Τ.Θ. 130,
Αλεξανδρούπολη, Ν. Έβρου
(Γρ.πρωτοκόλλου)

14 Νοεμβρίου 2016
ημέρα Δευτέρα
ώρα 14:30μ.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφείο Προμηθειών
ΕΚΑΒ-9
Αλεξανδρούπολης

15 Νοεμβρίου 2016
ημέρα Τρίτη
ώρα 10:00π.μ

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16
στην προαναφερόμενη διεύθυνση μέχρι την ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων, όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα Β’.
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4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, και σε
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών , σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016, μπορούν να
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) σε κράτος- μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμελείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημόσιων συμβάσεων.
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5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
5.1. «Όροι διαγωνισμού»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
5.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
5.3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
6. Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από την
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.
7. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

-ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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α. Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος Συνοπτικός

β. Είδος προμήθειας: Προμήθεια ιατρικού αερίου οξυγόνου – μεταφοράς φιαλών οξυγόνουκλείστρων φιαλών οξυγόνου-υδραυλικές δοκιμές, βαφή για το ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης για ένα έτος
(1),με μονομερές δικαίωμα της υπηρεσίας για 6μηνη παράταση.
γ. Ποσότητα(Πιθανή): Όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ’ των τεχνικών
προδιαγραφών
δ. Δυνατότητα υποβολής των προσφορών για μέρος ή σύνολο: Σύνολο
ε. Προϋπολογισθείσα δαπάνη(Πιθανή): 6.244,64€ με το ΦΠΑ 24%.
στ. Δημοσιεύσεις: Ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ 03 - 11 -016, Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ.
ζ. Αρμόδιο όργανο διαγωνισμού: Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών είναι η αρμόδια επιτροπή προμηθειών η οποία έχει ορισθεί με απόφαση Δ.Σ 28/17-10
-2016 θέμα 46 .
η. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14-11-2016, ώρα 14:30μ.μ, στο ΕΚΑΒ-9
Δραγάνα Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ 68100,Τ.Θ 130,Αλεξανρούπολη,Ν.Έβρου(Γρ.πρωτοκόλλου). Η
αποσφράγιση θα γίνει δημόσια ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων.
Θ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και τόπος: Τρίτη 15-11-2016, ώρα 10:00π.μ, στο ΕΚΑΒ-9
Αλεξανδρούπολης Γραφείο Προμηθειών Δραγάνα, Τ.Κ 68100,Τ.Θ 130,Αλεξανδρούπολη,Ν.Έβρου. Η
αποσφράγιση θα γίνει δημόσια ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων.
ι. Τόπος παράδοσης: Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’(Να τηρηθούν οι όροι παράδοσης αερίων από
την αναδειχθείσα εταιρία)
ια. Χρόνος παράδοσης: Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’.
ιβ. Νόμισμα προσφερόμενης τιμής: Η τιμή της προσφοράς θα δίδεται σε ευρώ.
ιγ. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν προβλέπεται
ιδ. Τρόπος πληρωμής και χρηματοδότησης: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ
4 της παρούσης. Η δαπάνη προμήθειας καλύπτεται από τους ΚΑΕ 1311,0889,1439,0824 του
προϋπολογισμού του ΕΚΑΒ.
ιε. Δικαιολογητικά: Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την προσφορά τους να καταθέσουν και τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης .
ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
ιζ. Αξιολόγηση προσφορών: Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.Η
αξιολόγηση των προσφορών φαίνεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης.
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ιη. Χρόνος παραλαβής του είδους : Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’.
Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές
πρέπει να
16PROC005334402
2016-11-03

ιθ.

ισχύουν

τουλάχιστον

εκατόν

είκοσι(120)ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
κ. Αναπροσαρμογή τμήματος: Δεν προβλέπεται.
κα. Κρατήσεις: Κάθε νόμιμη κράτηση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Λόγοι αποκλεισμού
1.
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί αυτοί που έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμηση της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών –μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54),καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,σ.48), η οποία κυρώθηκε με
το ν.2803/2000 (Α’ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002,σ.3)ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος , όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (α’ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων ,όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου ( ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α’215).
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Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις

16PROC005334402
2016-11-03
βάρος
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού ,
διευθυντικού η εποπτικού οργάνου του εν λόγου οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιριών
(Ο.Ε και Ε.Ε),τους διαχειριστές.
ββ)Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβολο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.
Αποκλείεται από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων , κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλειστεί από την συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α)Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής ,κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο , συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού , κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
β)Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
γ)Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση
του ανταγωνισμού.
δ)Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερα παρεμβατικά, μέσα,
ε)Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα ,
στ)Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει 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
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αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις.
ζ)Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’εφαρμογή του άρθρου 79.
η)Εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων , να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση.
θ)Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα
του.
Άρθρο 2

16PROC005334402 2016-11-03

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόμενο Προσφορών
2.1 Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν την προσφορά
τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας αυτού, στο
γραμματεία του ΕΚΑΒ-9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Διεύθυνση: Δραγάνα Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ. 68100,
Τ.Θ. 130, Αλεξανδρούπολη, Ν. Έβρου(Γρ.πρωτοκόλλου).
Όλα τα στοιχεία του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν
υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα, όπως ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016,στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
2.2.1 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
2.2.2 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ΕΚΑΒ-9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) .
2.2.3 Ο τίτλος του διαγωνισμού.
2.2.4 Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
2.2.5 Τα στοιχεία του αποστολέα - οικονομικού φορέα. (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής
Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σημειώνεται ότι τα
αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τον διαγωνιζόμενο.
2.3
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς (κύριος φάκελος)τοποθετούνται τρεις σφραγισμένοι
υποφάκελοι:
2.3.1 Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ο οποίος εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφει
τον Τίτλο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και θα περιέχει:

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α΄75),ως προκαταρτική
απόδειξη ως προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη , επιβεβαιώνοντας
ότι ο εν λόγο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 1 της παρούσης (άρθρα 73 και 74 του
Ν.4412/2016),για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 της
παρούσης (άρθρο 75 του Ν.4412/2016).
γ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
που αναφέρονται στο άρθρο 80 του Ν 4412/2016 κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μας.
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Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα

16PROC005334402
2016-11-03
ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 4250/2014 .

Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού
προσώπου.

Παραστατικά εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά , υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
2.3.2 Ο Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφει τον Τίτλο
“ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” και θα περιέχει:
Την Τεχνική Προσφορά του συμμετέχοντος μαζί με όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται
στου όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναλύεται στο Παράρτημα Γ΄.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
2.3.3 Ο υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς ο οποίος εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφει τον
Τίτλο “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” και θα περιέχει:
Την Οικονομική Προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
2.4 Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών
που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη θεωρούνται ως εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
2.5 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
2.6 Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.7 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
2.8 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Η
έναρξη της προθεσμίας αυτής αρχίζει από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την
κατάθεση της.
2.9 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.10 Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος της δημοπρατηθείσας
υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
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Άρθρο 3
Αποσφράγιση προσφορών

16PROC005334402 2016-11-03

3.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων /συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία και
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
3.1.2 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Διαπιστώνεται η ύπαρξη των τριών
υποφακέλων (Δικαιολογητικών, Τεχνικής προσφοράς, Οικονομικής προσφοράς) οι οποίοι και
μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. Στη συνέχεια
αποσφραγίζεται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και τα οποία μονογράφονται στο σύνολό τους
ανά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο
(ή σε δύο νέους φακέλους, όπου ο ένας φάκελος περιλαμβάνει τις τεχνικές προσφορές και ο άλλος
τις οικονομικές προσφορές) οι οποίοι επίσης σφραγίζονται και υπογράφονται από το ίδιο όργανο
και παραδίδονται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που
θα ορισθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να
επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να γίνεται ενιαία χωρίς
διάκριση σταδίων/φάσεων(Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και
Οικονομικής Προσφοράς).(Έγγραφο Ε.Π.Υ με α.π 8414/30-10-11)
3.1.3 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό
το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3.1.4 Μετά την παραπάνω διαδικασία οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών μπορούν να παραμείνουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι και αρμόδια για
την αξιολόγηση τους. Άλλως ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε
υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα
οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών
στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω
αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί. Όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
3.1.5 Εάν κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών δεν προκύψουν απορριπτέες προσφορές, η
επιτροπή αξιολόγησης θα προχωρήσει στην επόμενη φάση της αγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή
στην αποσφράγιση των οικονομικών και τεχνικών.
3.2 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς
επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Σε περίπτωση
που ο δικαιούμενος δεν παραστάθηκε, μπορεί να λάβει γνώση των στοιχείων αυτών, μόνο μετά
από αίτησή του προς την Υπηρεσία .
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Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
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Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή , που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 5
Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή και αξιολογούνται μόνο οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της
Διακήρυξης.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν (άρθρο 103 του Ν 4412/2016), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού. όπως αυτά αναφέρονται στο
άρθρο 80 του Ν 4412/2016.
Άρθρο 7
Ανακοίνωση κατακύρωσης
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του
Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του
Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η
Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να
προσέλθει εντός είκοσι (20)ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 8
Ενστάσεις-Διοικητικές Προσφυγές
1.Ένσταση κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι πέντε(5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
πέντε(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ,η οποία αποφασίζει σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 221,εντός προθεσμίας δέκα (10)ημερών ,μετά την άπαρκτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται υη απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης
απαιτείται ,με την κατάθεση της ένστασης ,η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσο
με το ένα τοις εκατό (1%)επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης(άρθρο 127 Ν.4412/2016)
2.Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 9
Προσφερόμενη τιμή – Νόμισμα
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Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή
θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και θα
αναγράφεται και ο ΦΠΑ.
Προσφορά που περιέχει τιμή για εγχώριο ή/και μη προϊόν ή/και υπηρεσία σε συνάλλαγμα ή
με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούται να παρέχουν
αυτά.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με τα
έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες μπορεί να αιτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016, από
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτερο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και
διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη
της Προσφοράς αυτής.
Άρθρο 10
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών και της παροχής υπηρεσιών στον προμηθευτή γίνεται με
την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και
υπηρεσιών, από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά (άρθρο 200
του Ν.4412/2016) . Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από
την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κ.λ.π.).
Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον
προβλέπεται από την σύμβαση.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της προμήθειας είναι:
 Πρωτόκολλο ποσοτικής - ποιοτικής παραλαβής και πράξη εισαγωγής.
 Τιμολόγιο του αναδόχου για την προμήθεια.
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 Εξοφλητική απόδειξη εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»

Άρθρο 11
Κρατήσεις
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις επί του καθαρού ποσού όπως εκάστοτε
ισχύουν.
Άρθρο 12
Ισχύς της σύμβασης
Η σύμβαση θα ισχύει για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης
με τον ή τους ανακηρυχθέντες μειοδότες μετά την περαίωση του διαγωνισμού και την έκδοση
αποτελεσμάτων , με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από μέρους του ΕΚΑΒ, με τους ίδιους όρους
και συμφωνίες της σύμβασης ,για έξι (6) ακόμη μήνες .
Άρθρο 13
Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν απαιτείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ(ΚΑΕ1311)

1)Ιατρικό αέριο οξυγόνο σε 320 φιάλες με χωρητικότητα 1,5m3 έως και 2m3,υδραυλικό όγκο 10lit
και πίεση 150 και 200bar ανά φιάλη ,αντίστοιχα.
3

Πιθανό κόστος / τμχ: 5,20€/φιάλη με χωρητικότητα ιατρικό αέριο οξυγόνο 1,5m έως και 2m
3

3

3

3
3

2)Ιατρικό αέριο οξυγόνο σε 140 φιάλες με χωρητικότητα έως και 1m (ήτοι 0,4m ,0,5m ,0,6m και
1 m3)υδραυλικό όγκο 2lit, 2,5 lit,3 lit και 5 lit αντίστοιχα και πίεση 200bar ανά φιάλη.
3
Πιθανό κόστος / τμχ: 3,40 €/φιάλη με χωρητικότητα ιατρικό αέριο οξυγόνο έως και 1m

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΙΑΛΩΝ(ΚΑΕ0889)
1)Έλεγχος Υδραυλικής δοκιμής : 20 φιαλών.
Πιθανό κόστος /τμχ: 17,00 ευρώ /ΥΔ .
2)Χρωματισμός φιαλών με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον
ΕΛΟΤ,(χρώμα λευκό RAL 9010): 20 βαφές.
Πιθανό κόστος /τμχ: 12,00 ευρώ /βαφή.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ(ΚΑΕ0824)
1)Μεταφορικά φιαλών: 50 δρομολόγια.
Πιθανό κόστος /τμχ: 40,32 ευρώ /δρομολόγιο .

ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ(ΚΑΕ1439)
1)Κλείστρα φιαλών οξυγόνου: 15 κλείστρα.
Πιθανό κόστος 20,00 ευρώ /κλείστρο .

Αναλυτικά ανά ΚΑΕ για την καθαρή πιθανή δαπάνη των 5.036,00€(χωρίς ΦΠΑ):
ΚΑΕ 1311: 2.140,00 €
ΚΑΕ 0889:

580,00 €

ΚΑΕ 0824: 2.016,00 €
ΚΑΕ 1439:

300,00 €

Η πιθανή δαπάνη ανέρχεται συνολικά στα 6.244,64€ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
12

ΑΔΑ: 616ΑΟΡ1Π-ΧΟ2
Ανήκει στη ∆ιακήρυξη

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’εκτίμηση των αναγκών
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του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης, με βάση τις καταναλώσεις των προηγούμενων ετών. Το
ΕΚΑΒ δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της
προμήθειας, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν
στη διάρκεια της σύμβασης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1)Η ανάδοχη εταιρεία υποχρεούται να είναι συνεπής στις παραδόσεις της και συγκεκριμένα, στον
ακριβή αριθμό των φιαλών που της αιτούνται.
2)Η παράδοση να γίνεται τις πρωινές ώρες(ως 15:00 μεσημέρι της ίδιας ημέρας)και με όλα τα
μέτρα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται.
3)Αν η Υπηρεσία δεν διαθέτει επαρκή αριθμό φιαλών, θα πρέπει η ανάδοχη εταιρεία να είναι σε
θέση να της παραχωρήσει ικανό αριθμό ,με κόστος ενοικίασης φιαλών το οποίο έχει προβλεφθεί,
προκειμένου να της καλύψει έκτακτες ανάγκες, γιατί το ΕΚΑΒ δεν πρέπει να μείνει ποτέ χωρίς
γεμάτες φιάλες οξυγόνου.
4)Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ικανή τεχνική υποστήριξη και σε κοντινό
σημείο από την τοποθεσία που βρίσκεται η Υπηρεσία.
5)Αν κάποια εταιρεία δεν διαθέτει στο σύνολό της, τις υπηρεσίες που ζητούνται να μας ενημερώσει
, προκειμένου να μην δημιουργηθεί μελλοντικά πρόβλημα στη διαχείριση υλικού και κατά
συνέπεια στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Π.χ να επιβάλλεται επισκευή ή αντικατάσταση
μέρους που συνοδεύει τον εξοπλισμό της φιάλης, να έχει υπογραφεί σύμβαση που το προσφέρει
και η εταιρία παρότι υπέγραψε να μη δύναται να προβεί σε επισκευές.
6)Να υπάρχει δυνατότητα εξάμηνης παράτασης της σύμβασης.

Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας ιατρικού αερίου οξυγόνου

•

Να φέρουν πάντοτε κάλυμμα στο κλείστρο.

•

Να είναι βαμμένες, συμπεριλαμβανομένου και του καλύμματος του κλείστρου, ως
προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.

•

Οι φιάλες αναπνευστικού οξυγόνου θα έχουν επιπλέον γραμμένη με μαύρα γράμματα
(κεφαλαία) τη λέξη «ΟΞΥΓΟΝΟ» με ανεξίτηλο χρώμα .Η γραφή θα γίνεται ευκρινώς και με
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γράμματα μήκους 2cm και αναλόγου πλάτους, θα φέρουν αυτοκόλλητη ταινία με οδηγίες
χρήσης και επαρκείς πληροφορίες
για τη χρήση τους.
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•

Θα φέρουν κλείστρο θηλυκό ,δεξιόστροφο, διαμ.22,91mm και βήματος1,614mm και
υποδοχή αρσενική δεξιόστροφη διαμ.22,91mm και βήματος1,614mm.

•

Την ευθύνη για την ασφάλεια των φιαλών, κλείστρων, υδραυλικών δοκιμών και καλής
ποιότητας οξυγόνου θα φέρει ο προμηθευτής μέχρι τη στιγμή παράδοσής τους στις
αποθήκες του ΕΚΑΒ. Θα προσκομίζει βεβαίωση ότι υποβάλλει τις φιάλες που προς
επαναπλήρωση σε όλους τους σχετικούς ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι ορίζονται από την
ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καταθέτοντας και πιστοποιητικά έγκρισης συστήματος
ποιότητας από το ΕΒΕΤΑΜ σύμφωνα με την οδηγία 210/35/ΕΕ (αριθμ.οικ. 12436/706, ΦΕΚ
2039/13-09-2011). Επίσης, κατά τον έλεγχο αν διαπιστωθεί ανάγκη υδραυλικής δοκιμής ή
αντικατάσταση κλείστρου, να αποστείλει ο προμηθευτής το σχετικό ημερήσιο δελτίο
υδραυλικής δοκιμής – αντικατάστασης κλείστρου.

•

Η παραλαβή και η παράδοση φιαλών θα γίνεται από 8:000 – 15:00 π.μ στο κτίριο του ΕΚΑΒ
Αλεξανδρούπολης στη Δραγάνα, στην βάση του Διδυμοτείχου και στη βάση της Ορεστιάδας
, όσες φορές χρειαστεί ,τμηματικά, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, κατόπιν συνεννόησης
με το αρμόδιο τμήμα του Παραρτήματος και σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες μεταφοράς
και φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικίνδυνων υλικών. Το ίδιο ισχύει και σε
περίπτωση αργιών.

•

Σε περίπτωση ανάγκης του ΕΚΑΒ , ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει και δικές του
φιάλες οξυγόνου, οι οποίες θα παραμείνουν μέχρι εξαντλήσεως του περιεχομένου τους και
θα αντικατασταθούν μετά την εκκένωση τους με άλλες πλήρεις. Η μεταφορά και πάλι θα
γίνεται από τον χορηγητή.

•

Οι προσκομιζόμενες από τον προμηθευτή φιάλες θα πρέπει να έχουνε τη σήμανση ,το
χρωματισμό κ.λ.π που προβλέπονται από την ΑΠ Β10451/929 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
370,Τεύχος Β’ 9/6/88 και τη σχετ.έγκριση του ΕΟΦ).

•

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγχει τις φιάλες των παρ.1,2 σύμφωνα προς τα
οριζόμενα άρθρα 4,13 και 16 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.

•

Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO για την άδεια από τον Ε.Ο.Φ.
παραγωγής ,εμφιάλωσης, διανομής και εμπορίας ιατρικού αερίου οξυγόνου (κατάθεση
αποδεικτικών εγγράφων).

•

Το προσφερόμενο ιατρικό αέριο οξυγόνο πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές, που
καθορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία.
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