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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Καψόπουλος Αθανάσιος
Τηλ.: 2313 320528

ΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΔΑΜ:
ΑΔΑ:

Θεσσαλονίκη, 05.10
.10.2021
Αριθμ. Πρωτ: 51133
1133

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ CPV 18143000-3 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #14.260,00
#
€ # ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή

Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα

3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση Οικ/κής Οργ/σης & Υπ/ξης
Τμήμα προμηθειών

Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας

Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη

αρχής

τηλ: 2313 320528

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

prom5@3ype.gr

Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής

Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ

11.500,00 €

Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ

14.260,00 €

Ισχύς Σύμβασης

Σαράντα πέντε ( 45 ) ημέρες

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης
προσφορών

Πέμπτη 21 Οκτωμβρίου 2021 και ώρα 14:30 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

Παρασκευή 22 Οκτωμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας

Τμήμα προμηθειών 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας

Κωδικός CPV

18143000-3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

https://3ype.isupplies.gr/.
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αριστοτέλους 16

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

54623

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο

2313 320528

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom5@3ype.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Καψόπουλος Αθανάσιος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.3ype.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας,
Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.
Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1.

Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014)
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις
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1.2.

Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο
πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 45/9-3-1999).

1.3.

Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4.

Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007)

1.5.

Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

1.6.

Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24.

1.7.

Του 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.(Α-112).

1.8.

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ
Α’51/2012)

1.9.

Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις»

1.10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
1.11. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
1.12. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,

4093/2012 και 4127/2013
1.13. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις
1.14. Του Ν. 4238-2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή

σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις
1.15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)

«Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
1.16. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
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1.17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών
ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.
1.18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
1.19. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
1.20. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.21. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄/28-03-2017) που αφορά τη "Συγκρότηση

Τοπικών Ομάδων Υγείας".
1.22. Τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
1.23. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/13.04.2020) «Μέτρα για την αντιμετώπιση

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις»
1.24. Τον Ν. 4683/2018 (ΦΕΚ 83/Α΄/2018) Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.
1.25. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
2. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται επίσης και από το σύνολο των κάτωθι αποφάσεων:
2.1. Την υπ’ αριθμ. 810/14.04.2021 (ΑΔΑ 97ΗΦΟΡΕΠ-55Ω)

Απόφαση του Διοικητή με την οποία

εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών Έτους 2021 της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
2.2. Την

υπ’

αριθμ.

1676/09.08.2021

(ΑΔΑ

ΨΕ9ΥΟΡΕΠ-020)

Απόφαση

2ης

Τροποποίησης

Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 2021 της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας όπου συμπεριλαμβάνεται η
αναφερόμενη διαγωνιστική διαδικασία.
2.3. Την υπ’ αριθμ. 1940/20.09.2021 ( ΑΔΑ 97ΙΗΟΡΕΠ-ΟΩΟ ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού τεχνικών

προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδών Ακτινοπροστασίας
φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας».

CPV 18143000-3 για τις ανάγκες των
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2.4. Την υπ΄αριθμ. 1966/23.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΘΩΚΟΡΕΠ-ΓΚΖ) Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας για την

διενέργεια Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Ακτινοπροστασίας CPV 18143000-3
για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας».
2.5. Την υπ’ αριθμ. 2021/27.09.2021 ( ΑΔΑ Ω5Ρ60ΡΕΠ-Ψ14) Απόφαση του Διοικητή με την οποία

εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Ακτινοπροστασίας CPV
18143000-3 για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
2.6. Τις υπ΄αριθμ. 49522/28.09.2021 (ΑΔΑ 97ΤΠΟΡΕΠ-ΙΗΡ / ΚΑΕ 7131.01) απόφαση ανάληψης

υποχρέωσης, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις
δεσμεύσεις στο οικείο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α
1600.
σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Γενικοί Όροι Πρόσκλησης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Ειδών Ακτινοπροστασίας με CPV 18143000-3 για τις ανάγκες
των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των # 14.260,00 € #
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α κατά προϋπολογισμό σύμβασης και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7131.01 με σχετική
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανα ζητούμενο είδος στο σύνολο
προκηρυχθείσας ποσότητας του διαγωνισμού βάσει του ΠΙΝΑΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών i-supplies μέσω
της ιστοσελίδας https://3ype.isupplies.gr/. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος
οφείλουν να κάνουν σχετική εγγραφή και να λάβουν κωδικούς πρόσβασης.
Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C.
στο

2103601671

είτε

συμπληρώνοντας

τη

σχετική

φόρμα

εγγραφής

στη

διεύθυνση:

http://isupplies.gr/auth/register. Κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, η επικοινωνία πραγματοποιείται
μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει δηλώσει ο
οικονομικός φορέας κατά την εγγραφή του. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την
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πλατφόρμα iSupplies οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να απευθύνονται στα ακόλουθα
στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 2103601671, email: info@isupplies.gr
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι:
1)

Πλήρης αναλυτική τεχνική περιγραφή για κάθε είδος για το οποίο κατατίθεται προσφορά. H τεχνική
προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. φυλλάδια με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

2)

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο
εκπρόσωπο, με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙV (Υπεύθυνη Δήλωση Β’
συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).

3)

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με
σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος
Ι (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση και όρους της
διακήρυξης (γενικών, ειδικών, τεχνικών προδιαγραφών, κτλ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις
επεξηγήσεις στο Παράρτημα ΙΙ.

4)

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής) ως εξής:
•

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
παράδοση και εγκατάσταση του υλικού ή της παρεχόμενης προμήθειας στον τόπο και με τον
τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, εκτός του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγατε το
είδος, ο οποίος θα αναγράφεται χωριστά και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

•

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και
ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

•

Σε περιπτώσεις ειδών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της
οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη
και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα είδη έχουν προσφερθεί
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δωρεάν.
•

Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να
ξεπερνά τον επιμέρους προϋπολογισμό του σκέλους του διαγωνισμού που συμμετέχει ο
οικονομικός φορέας.

•

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση της
σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και
οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που
θα προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και
την αποπληρωμή τους.

•

Σύμφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του
διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να
αναγράψουν τις τιμές του Παρατηρητήριού Τιμών και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης
της προσφοράς καθώς και τον κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση
που κάποιο είδος ή υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών αυτό θα
δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα ΙV, Υπεύθυνη Δήλωση Β’ συμμόρφωσης της
προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).

•

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης και δ) η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη του
Παρατηρητήριού Τιμών.
Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της
αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά
χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων
υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει
ο προσφέρον για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία
των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο
χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα την επισυναπτόμενη
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), υπογεγραμμένη από τον
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εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Ως εκπρόσωπος
του οικονομικού φορέα….., νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».
Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών i-supplies μέσω
της ιστοσελίδας https://3ype.isupplies.gr/έως την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, ήτοι
21.10.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ.
Επιπλέον, οι προσφορές απαρέγκλιτα θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή έως την ως άνω αναφερόμενη
ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο.
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του
άρ.74 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά την
υποβολή της προσφοράς τους:
(α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
(γ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
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νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Στις
περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας ανά
ζητούμενο είδος.

2.

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα
από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 – 105 του Ν. 4412/2016. Από
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει
συναφθεί.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στην τεχνική προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των
όρων της έρευνας στην αγορά, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με την κατάθεση
ανάλογης Υπεύθυνης Δήλωσης. Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν όλα τα συνοδευτικά έντυπα και
πιστοποιητικά όπως ISO εμπορίας και διακίνησης ή παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων και
prospectus των προσφερόμενων ειδών καθώς και υπεύθυνη δήλωση αναφοράς του εργοστασίου
παραγωγής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και με την προσκόμιση του
τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή
πραγματοποιείται μετά τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία
Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ.
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2.

Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον εντός σαράντα πέντε (45) ημερών ενενήντα.

3.

Ο Προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει τη 3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

4.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης
μεταξύ τεχνικά αποδεκτών ειδών.

5.

Σύμφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του
διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις
τιμές του Παρατηρητήριού Τιμών και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς
καθώς και τον κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουθούνται.

Σε περίπτωση που κάποιο είδος ή υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών αυτό
θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα V, Υπεύθυνη Δήλωση Β’ συμμόρφωσης της
προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).

Ο Διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
A. Γενική Περιγραφή
Φορητός μετρητής ακτινοβολίας χώρου κατάλληλος για μετρήσεις ακτινοβολίας υποστρώματος,
σκεδαζόμενης και διαρρέουσας ακτινοβολίας, κατά την διεξαγωγή των ποιοτικών ελέγχων σε
ακτινολογικά εργαστήρια και εν γένει εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με ευαισθησία σε
ακτινοβολίες Χ , β και γ.

Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ο μετρητής (survey) πρέπει να συμμορφώνεται με τα παρακάτω:
1. Να είναι κατάλληλος για μετρήσεις «ακτινοβολίας υποστρώματος», σκεδαζόμενης και
διαρρέουσας ακτινοβολίας, κατά την διεξαγωγή των ποιοτικών ελέγχων των ακτινολογικών
εργαστηρίων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ. H ενεργειακή περιοχή μετρήσεων (measurement range)
των ακτίνων-Χ και ακτίνων-γ από τον μετρητή (survey) να έχει εύρος τουλάχιστον 25 keV και άνω,
δηλαδή το κάτω όριο της περιοχής να είναι μικρότερο ή ίσο της τιμής 25 keV ενώ η αντίστοιχη
ενεργειακή περιοχή μετρήσιμων ακτίνων-β να έχει εύρος τουλάχιστον από 1 MeV και άνω.
2. Να είναι φορητός, τύπου θαλάμου ιονισμού, ή με συνδυασμό ανιχνευτών στερεάς κατάστασης
και Geiger-Müller. Να περιγραφούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή.
3. Να μπορεί να μετρήσει δόση και ρυθμό δόσης σε μονάδες Sv (και υποπολλαπλάσια) και τους
αντίστοιχους ρυθμούς (Sv/h και υποπολλαπλάσια) και να προσφέρεται στον χειριστή η
δυνατότητα επιλογής ανάγνωσης μεταξύ ολοκληρωτικής (integrated) και στιγμιαίας/μέγιστης
(freeze/peak) τιμής.
4. Να έχει ενεργειακή απόκριση ≤ +20% σε εύρος ενεργειών 25 keV-1,1MeV.
Nα δοθούν προς αξιολόγηση οι σχετικές καμπύλες ενεργειακής απόκρισης για το ζητούμενο εύρος
25 keV-1,1 MeV. Θα εκτιμηθεί η σταθερότητα της καμπύλης ενεργειακής απόκρισης του μετρητή
(Survey).
5. Να είναι κατάλληλος για μετρήσεις ρυθμού δόσης τουλάχιστον στο εύρος 0,01μSv/h-50mSv/h
6. Να έχει χρόνο απόκρισης ≤ 2s στην χαμηλότερη περιοχή μέτρησης ρυθμού δόσης του
προσφερόμενου μετρητή (survey).
7. Να είναι βαθμονομημένος. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης σε Cs-137, με
ημερομηνία κοντινή στην ημερομηνία παράδοσης.
8. Να είναι αυτοματοποιημένος ως προς τη δυνατότητα επιλογής εύρους, μηδενισμού και
φωτισμού.
9. Να έχει ψηφιακή και ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων
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10. Να είναι φορητός και ελαφρύς (βάρος μικρότερο ίσο από 1 kg) και να λειτουργεί με
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με χρόνο ζωής συνεχoύς λειτουργίας μεγαλύτερη από 10h
11. Να έχει δυνατότητα ηχητικής ειδοποίησης (alarm), όταν η ανιχνευόμενη ακτινοβολία υπερβαίνει
ένα προγραμματισμένο όριο.
12. Να έχει ακρίβεια/αβεβαιότητα μέτρησης της τάξεως του 10% στην περιοχή των ακτινολογικών
διαγνωστικών ενεργειών και 20% στις υπόλοιπες ενέργειες της ενεργειακής απόκρισης του
μετρητή.

Γ. Ειδικοί όροι, πιστοποίηση και εγγύηση
1. Να φέρει σήμανση CE και να συνοδεύεται από Έντυπο Δήλωσης Συμμόρφωσης (Declaration
of Conformity) σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες του είδους και της κατηγορίας του.
Αντίγραφο του έντυπου δήλωσης συμμόρφωσης να κατατεθεί με την προσφορά.
2. Να συμμορφώνεται ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας του ως μετρητής ακτινοβολίας με
τα σημερινά σχετικά διεθνή πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας (π.χ. IEC 60846-1:2009 ή
νεότερο, IEC 61010-1:2010). Αντίγραφα των αντιστοίχων πιστοποιητικών συμμόρφωσης να
κατατεθούν με την προσφορά.
3. Τα προσφερόμενα είδη να έχουν εγγύηση ποιότητας κατασκευής και καλής λειτουργίας
τουλάχιστον δύο (2) ετών.
4. Να παρέχεται βεβαίωση τεχνικής κάλυψης και επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη
τουλάχιστον.
5. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.
6. Η προσφορά να συνοδεύεται από έντυπο και φύλλο συμμόρφωσης στις προδιαγραφές με τη
σειρά που αυτές παρατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού.
Στο φύλλο συμμόρφωσης , θα πρέπει:
•

Να απαντώνται αναλυτικά και όχι μονολεκτικά όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών.

•

Να επισημαίνονται οι αντίστοιχες παραπομπές στο έντυπο συμμόρφωσης για κάθε μια από
τις αναλυτικές απαντήσεις στο φύλλο συμμόρφωσης.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
A. Γενική Περιγραφή
Ομοίωμα ποιοτικού ελέγχου για έλεγχο της υψηλή και χαμηλή διακριτικής ικανότητας κατάλληλο
για συστήματα ακτινοσκόπησης και επεμβατικής ακτινολογίας, συνοδευόμενο από φορητό
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με πρόγραμμα ελέγχου και επεξεργασίας ακτινολογικών εικόνων.
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Β Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Να διαθέτει:

1. Ελάχιστο εύρος απεικονίσιμων τιμών διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης: [1,0% –
16%].
2.

Αριθμός απεικονίσιμων τιμών διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης:
τουλάχιστον 17.

3. Ελάχιστο εύρος απεικονίσιμων τιμών χωρικής διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης: [0,6– 5,0
lp/mm].
4. Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας και της αντίθεσης.
5.

Φύλλα απορροφητών χαλκού 1,0 και 0,5 mm, υψηλής καθαρότητας, τα οποία να μπορούν να
τοποθετηθούν στο πλαίσιο του συστήματος διαφραγμάτων.

6.

Εγχειρίδιο χρήσης με λεπτομερείς κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτέλεση των ελέγχων και την
αποτίμηση των αποτελεσμάτων.

7. Φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με θήκη μεταφοράς ο οποίος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
•

Να είναι τύπου laptop για την άμεση επεξεργασία των στοιχείων δίπλα στις ακτινολογικές
λυχνίες.

•

Να είναι μικρού μεγέθους, φορητός με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακράς διαρκείας και
με μετασχηματιστή για την φόρτισή τους.

•

Να είναι σύγχρονος και να περιλαμβάνει εγκατεστημένα Windows 10, επεξεργαστή Intel Core
i5 ή Ryzen 5 ή ταχύτερο, μνήμη RAM τουλάχιστον 16 GB, σκληρό δίσκο SSD τουλάχιστον 500
GB, μνήμη κάρτας γραφικών και πλήρες λογισμικό πακέτο Microsoft Office για την
παρουσίαση, αποθήκευση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων, καθώς πρόγραμμα ελέγχου
και επεξεργασίας ακτινολογικών εικόνων DICOM

•

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασύρματη επικοινωνία με σύνδεση
Bluetooth με τα υπάρχοντα μετρητικά συστήματα, με την μονάδα παρουσίασης ή/και με
οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό υπολογιστή ανάλογων δυνατοτήτων.

•

Τα λογισμικά πακέτα που θα εγκατασταθούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα πρέπει να
διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες οι οποίες θα κατατεθούν στην υπηρεσία.

•

Ειδικά για πρόγραμμα ελέγχου και επεξεργασίας ακτινολογικών εικόνων DICOM η άδεια
χρήσης θα αφορά 5 χρήστες , θα αφορά αγορά-συνδρομητική υπηρεσία για τουλάχιστον 5 ετη
για κάθε χρήστη. Επιπλέον θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Να ανοίγει μελέτες DICOM από CD/DVD/Blu-ray discs
Να ανοίγει μελέτες DICOM από USB
Να εξάγει DICOM αρχεία σε JPEG/BMP εικόνες

ΑΔΑ: 6ΣΥ7ΟΡΕΠ-59Π

21PROC009313427 2021-10-05
Να εξάγει DICOM αρχεία σε MP4/WMV ταινίες
Να εξάγει DICOM αρχεία σε original format

Να αντιγράφει την τρέχουσα εικόνα στο Windows Clipboard
Να εκτελεί ενεργό μεγέθυνση zooming
Να εκτελεί ενεργό panning
Να προσαρμόζει την φωτεινότητα και το contrast (window level/window width)
Negative mode
Να εφαρμόζει τα presets για τον αξονικό τομογράφο (lung, bone, etc.)
Να εφαρμόζει ακριβή window values (with SUVbw support for PET series)
Να μπορούν να προστεθούν τα προσωπικά window presets
Περιστροφή (90 CW, 90 CCW, 180)
Αναστροφή (horizontal, vertical)
Να εφαρμόζει φίλτρα εικόνας(sharpen, smooth, edge, emboss)
Απεικόνιση δυναμικών σειρών (CINE) με επιλογή frames per second
Απεικόνιση DICOM overlays (annotations or graphic overlays included in the file)
Παρουσίαση δομής αρχείου DICOM με δυνατότητα εύρεσης DICOM tags, περιγραφή
και τιμές
Μετρήσεις/ ROI
Μέτρηση μήκους
Μέτρηση μέσης, ελάχιστης και μέγιστης τιμής παραμέτρου (π.χ. πυκνότητα σε
Hounsfield Units στον αξονικό τομογράφο, SUVbw σε PET) εντός κύκλου/έλειψης και
το εμβαδό της περιοχής
Μέτρηση εμβαδού και περίμετρου κλειστού πολυγώνου
Μέτρηση μήκους ανοιχτού πολυγώνου
Μέτρηση γωνίας
Μέτρηση γωνίας Cobb
Εργαλείο βέλους για annotations
Εργαλείο μολυβιού για σχεδίαση με το χέρι
Σύγκριση σειρών
Σύγκριση πολλών σειρών στο ίδιο ή διαφορετικά παράθυρα
Αυτόματος συγχρονισμός μεταξύ σειρών
Χειροκίνητος συγχρονισμός μεταξύ εξετάσεων που έχουν ίδιο προσανατολισμό
Ύπαρξη σταυρονήματος σε σειρές διαφορετικού προσανατολισμού
3D cursor tool
Διαχωρισμός σειρών σε διαφορετικά panel
•

Θήκη για τη μεταφορά του φορητού Η/Υ.
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Γ. Ειδικοί όροι, πιστοποίηση και εγγύηση
To παραπάνω ομοίωμα ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει επιπλέον:
1. Να φέρει σήμανση CE

2. Να συμμορφώνεται ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας του ομοίωμα ελέγχου με τα σημερινά
σχετικά διεθνή πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας (π.χ. IEC 61223-3-1 ή νεότερο). Aντίγραφα των
αντιστοίχων πιστοποιητικών συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά.
3.

Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.

4. Η προσφορά να συνοδεύεται από έντυπο και φύλλο συμμόρφωσης στις προδιαγραφές με τη
σειρά που αυτές παρατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού.
5. Στο φύλλο συμμόρφωσης , θα πρέπει:
-Να απαντώνται αναλυτικά και όχι μονολεκτικά όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών.
-Να επισημαίνονται οι αντίστοιχες παραπομπές στο έντυπο συμμόρφωσης για κάθε μια από τις
αναλυτικές απαντήσεις στο φύλλο συμμόρφωσης.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (PMMA PLATES) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
A. Γενική Περιγραφή
Σετ ακρυλικών πλακών (PMMA plates) πάχους 0,5cm, 1cm

και 2 cm

κατάλληλο για συστήματα

ακτινογράφησης.

Β Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1. Να αποτελείται από τεμάχια ακρυλικών πλακών (PMMA plates) πάχους 0,5cm, 1cm και 2 cm και
διαστάσεων 30x30cm. Το σετ να έχει συνολικό πάχος 30 cm και να είναι κατάλληλο για συστήματα
ακτινογράφησης.
2. Να συνοδεύεται από καροτσάκι-πλατφόρμα μεταφοράς (με κατάλληλους ιμάντες στερέωσης) για
την εύκολη μεταφορά τους στα διάφορα ακτινολογικά εργαστήρια της 3ης ΥΠΕ.

Γ. Ειδικοί όροι, πιστοποίηση και εγγύηση
1. Να φέρει σήμανση CE
2. Να συμμορφώνεται ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας του ως ομοίωμα ελέγχου με τα
σημερινά σχετικά διεθνή πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας (π.χ. IEC 61223-3-1 ή νεότερο).
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Αντίγραφα των αντιστοίχων πιστοποιητικών συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά.
3.

Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.

4. Η προσφορά να συνοδεύεται από έντυπο και φύλλο συμμόρφωσης στις προδιαγραφές με τη σειρά
που αυτές παρατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού.
5. Στο φύλλο συμμόρφωσης , θα πρέπει:

•

Να απαντώνται αναλυτικά και όχι μονολεκτικά όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών.

•

Να επισημαίνονται οι αντίστοιχες παραπομπές στο έντυπο συμμόρφωσης για κάθε μια
από τις αναλυτικές απαντήσεις στο φύλλο συμμόρφωσης.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ MTF ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
A. Γενική Περιγραφή
Ομοίωμα Αιχμής (Edge Test Tool) ελέγχου της συνάρτησης Μεταφοράς Διαμόρφωσης
(Modulation Transfer Function) για την αποτίμηση της Χωρικής Διακριτικής Ικανότητας
Ακτινολογικών Συστημάτων.

Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το παραπάνω ομοίωμα (Edge Test Tool) θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:
1. Μεταλλική αιχμή από βολφράμιο με ακρίβεια κοπής (ατέλειες κοπής μικρότερες ή ίσες με 5μm)
2. Εγχειρίδιο χρήσης και οδηγίες για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων
3. Να είναι ενσωματωμένη σε κατάλληλη συσκευή που να δημιουργεί αντίθεση και να φέρει
κάλυμμα PMMA.
4. Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας υπολογισμού του MTF (Modulation
Transfer Function)

Γ. Ειδικοί όροι, πιστοποίηση και εγγύηση
1. Να φέρει σήμανση CE
2. Να συμμορφώνεται ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας του ως ομοίωμα ελέγχου με τα
σημερινά σχετικά διεθνή πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας (π.χ. IEC 62220-1 ή νεότερο).
Αντίγραφα των αντιστοίχων πιστοποιητικών συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά.
3.

Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.

4. Η προσφορά να συνοδεύεται από έντυπο και φύλλο συμμόρφωσης στις προδιαγραφές με τη
σειρά που αυτές παρατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού.
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5. Στο φύλλο συμμόρφωσης , θα πρέπει:
•

Να απαντώνται αναλυτικά και όχι μονολεκτικά όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών.

•

Να επισημαίνονται οι αντίστοιχες παραπομπές στο έντυπο συμμόρφωσης για κάθε μια
από τις αναλυτικές απαντήσεις στο φύλλο συμμόρφωσης.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (PMMA PLATES) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

A. Γενική Περιγραφή
Σετ ακρυλικών πλακών (PMMA plates) πάχους 0,5cm και 1cm κατάλληλο για συστήματα
μαστογραφίας.

Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σετ ακρυλικών πλακών (PMMA plates) πάχους 0,5cm και 1cm και διαστάσεων 18x24cm. Το σετ
να έχει συνολικό πάχος 7 cm και να είναι κατάλληλο για συστήματα μαστογραφίας.

Γ. Ειδικοί όροι, πιστοποίηση και εγγύηση
1. Να φέρει σήμανση CE
2. Να συμμορφώνεται ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας του ως ομοίωμα ελέγχου με τα
σημερινά σχετικά διεθνή πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας (π.χ. IEC 61223-3-2 ή νεότερο).
Αντίγραφα των αντιστοίχων πιστοποιητικών συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά.
3. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.
4. Η προσφορά να συνοδεύεται από έντυπο και φύλλο συμμόρφωσης στις προδιαγραφές με τη
σειρά που αυτές παρατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού.
5. Στο φύλλο συμμόρφωσης , θα πρέπει:
•

Να απαντώνται αναλυτικά και όχι μονολεκτικά όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών.

•

Να επισημαίνονται οι αντίστοιχες παραπομπές στο έντυπο συμμόρφωσης για κάθε μια
από τις αναλυτικές απαντήσεις στο φύλλο συμμόρφωσης.
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Κόστος με
Α/Α

Περιγραφή Είδους
Φορητός

μετρητής

κατάλληλος

για

ακτινοβολίας
μετρήσεις

Ποσότητα

Κόστος Χωρίς ΦΠΑ

1

4000

1

4000

1

1500

ΦΠΑ (24%)

χώρου

ακτινοβολίας

υποστρώματος, σκεδαζόμενης και διαρρέουσας
ακτινοβολίας, κατά την διεξαγωγή των ποιοτικών
1

ελέγχων σε ακτινολογικά εργαστήρια και εν γένει
εργαστήρια

ιοντιζουσών

ακτινοβολιών,

4960

με

ευαισθησία σε ακτινοβολία Χ, β και γ.

Ομοίωμα ποιοτικού ελέγχου για έλεγχο της υψηλής
και χαμηλής διακριτικής ικανότητας κατάλληλο για
συστήματα

ακτινοσκόπησης

ακτινολογίας.
2.

και

συνοδευόμενο

επεμβατικής

από

φορητό

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με πρόγραμμα ελέγχου

4960

και επεξεργασίας ακτινολογικών εικόνων

Σετ ακρυλικών πλακών (PMMA plates) πάχους
0,5cm, 1cm και 2 cm, διαστάσεων 30x30 cm και
3.

συνολικού πάχους 30 cm,

κατάλληλο για

1860

συστήματα ακτινογράφησης.

Ομοίωμα Αιχμής (Edge Test Tool) ελέγχου της
συνάρτησης

Μεταφοράς

Διαμόρφωσης

(Modulation Transfer Function) για την αποτίμηση
4.

της

Χωρικής

Διακριτικής

Ικανότητας

1

1500

1860

Ακτινολογικών Συστημάτων.

Σετ ακρυλικών πλακών (PMMA plates) πάχους
0,5cm
5.

και

1cm

μαστογραφίας

κατάλληλο

διαστάσεων

συνολικού πάχους 7 cm,

για
18x24

συστήματα
cm

και

κατάλληλο

για

1

500

620

συστήματα μαστογραφίας.

6.

Σύνολο

11.500

14.260,00
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Παράρτημα ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές
παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (Τεχνική
Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.
α/α

Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή

Απάντηση

Παραπομπή Τεκμηρίωσης

1
2
…

Ημερομηνία
Ο/Η δηλών/ούσα
[υπογραφή]
(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
Σημειώσεις/επεξηγήσεις:
α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,
β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το
οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,
γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης
της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,
δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην
υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά
την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.
ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Περιγραφή Είδους

Συνολική Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Συνολική Αξία
Φ.Π.Α.
Συμπεριλαμβανομένου
24%
ΦΠΑ

Ημερομηνία,……../……../2021
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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Παράρτημα ΙV – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):
):

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., με
ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
• Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
απόφασης
2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
κρατών
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
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
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
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
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
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 για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
απόφασης
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).
• Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
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Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης, κατά το οριζόμενα στα άρθρα 24 του ν. 4412/2016.
η
Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στην 3 ΥΠΕ Μακεδονίας ή έχω με άλλο τρόπο αναμειχθεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης –[πλην αυτών που έχουν δημοσίως γνωστοποιηθεί εντός του
πλαισίου του άρθρου 46 του ν. 4412/2016]- κατά το οριζόμενα στα άρθρα 48 του ν. 4412/2016.
Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημοσιάς σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις.
Δεν έχω 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 και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα μου, για το οποίο μου
επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά της επιχείρησης μου και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού
από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων του
συμμετέχοντα
είναι:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή
ακύρωση του Διαγωνισμού
Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν
Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως
τέτοιες
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679
Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΑΔΑ: 6ΣΥ7ΟΡΕΠ-59Π

21PROC009313427 2021-10-05

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :

3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):
):

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
•

έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

•

Τα προσφερόμενα είδη / προσφερόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

•

όλα τα μέρη των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών
ανταλλακτι
είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

•

ο προσφέρων διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την παροχή των απαραίτητων
υπηρεσιών συντήρησης.

•

oιι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο τιμών
της ΕΚΑΠΥ
ΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει.

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.

(Υπογραφή
(Υπογραφή-Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

