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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Γ.Ν.
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3/3/2015

Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης αποτελούν τα Παραρτήµατα που
επισυνάπτονται:

1. Παράρτηµα Α (Τεχνικές Προδιαγραφές)
2. Παράρτηµα Β (Πίνακας Συµµόρφωσης)
3. Παράρτηµα Γ (Σχέδιο Σύµβασης)
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Σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»
2. Π.∆. 118/07 Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου
3. Ν. 2955/01 «οι ρυθµίσεις Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων Υγείας των ∆.Υ.ΠΕ. και άλλες
διατάξεις .
4. Ν. 3580/07 περί προµηθειών φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του Ν.∆. 3329/05 «Εθνικό σύστηµα Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις.
6. Το Π.∆. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
7. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός ∆ηµοσίου Λογιστικού»
8. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής
ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ Α 128/3-8-2010), αρ. 27 παρ. 11.
9. Ν.3918/11 ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις.
10. Το Π.∆. 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.
11. Την υπ’ αριθµ. 41/30-1-2015 απόφαση του ∆.Σ. των ∆ιασυνδεοµένων Νοσοκοµείων Γ.
Ν. Λασιθίου – Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο».
12. Την υπ’ αριθµ. 68/13-25-2015 απόφαση του ∆.Σ. των ∆ιασυνδεοµένων Νοσοκοµείων
Γ. Ν. Λασιθίου – Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο».
Άρθρο 1°
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ θα γίνει στο Πρόγραµµα ∆ι@υγεια στις 17/2/2015
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ SITE TOY Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ: http://www.agnhosp.gr/
στις 17/2/2015.
Άρθρο 2°
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών από την επιτροπή
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που θα συσταθεί µετά από διαδικασία
κλήρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011.
Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:
α) Τα µέλη της επιτροπής
β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό (εφόσον
συµµετέχουν µε εκπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους παραστατικό
εκπροσώπησης).
Αρθρο 3°
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:
α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
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β) Συνεταιρισµοί
γ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Άρθρο 4°
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του
∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Βεβαιώσεις Τραπεζών καλής συνεργασίας.
3. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
• Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
• 'Οτι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµοσίου
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
Άρθρο 5°

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από:
> Πιστοποιητικό της εταιρείας ΕΝ ISO
> CE MARK και ISO των προσφεροµένων προϊόντων.
µε το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή ορισµένων προτύπων
εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους
οργανισµούς πρέπει να παραπέµπουν σε συστήµατα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόµενα
στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.
Αναγνωρίζονται τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη.
Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης που έχουν
εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο, προς τούτο από το Εθνικό
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και µάλιστα
µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Άρθρο 6°
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1 .Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως
προσφορές µέχρι 2-3-2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου
του Νοσοκοµείου (Κτίριο ∆ιοίκησης).
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2.Οι προσφορές µετά την αποσφράγιση τους παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία
που διενεργεί τον διαγωνισµό.
3.Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόµιµα στην
αρµόδια Υπηρεσία, µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού επί ποινή απόρριψης.
4.Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος
άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη.
4.1.Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, µε αντίγραφο .Όλα τα έγγραφα της
προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσηµη µετάφραση
στην Ελληνική, επικυρωµένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο
πρόσωπο επί ποινή απόρριψης.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα
είναι τοποθετηµένα στον ίδιο φάκελο, µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.
Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. Του προµηθευτή, θα συνοδεύονται µε τα prospectus
και λοιπά στοιχεία που ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετηµένασυνδεδεµένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, µε τις ενδείξεις «κύρια
προσφορά» και «αντίγραφα προσφοράς» Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξη εκτός και αν αναφέρει ρητά στην
προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή,
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς.
4.2.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1 .Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
2.0 πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια
3.0 αριθµός της διακήρυξης
4.Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
5.Στοιχεία του αποστολέα
4.3. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία, ως εξής:
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά και το φύλλο
συµµόρφωσης µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα τεχνικά, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται επί ποινή
απόρριψης µέσα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD) µε
την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4.3.1. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις,
του κυρίως φακέλου.

4.3.3. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα η οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σηµειώσει επ' αυτών την ένδειξη
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«πληροφορίες εµπιστευτικού γαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά
ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
5. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται.
5.1. Επισηµαίνεται ότι:
5.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5.3 . Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
5.4. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε
ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του
συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, θα λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν.
Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων
της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα
αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση.
Άρθρο 7°
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές µέρες προσµετρούµενες από
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστηµα εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια
υπηρεσία.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 8°
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται
στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο
διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιον του διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας µετά την σχετική
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
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υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
2. Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την
διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη αποσφράγισης,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την
επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος µονογράφεται επίσης και παραδίδεται
στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από
την επιτροπή.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει. Ελέγχει τα
δικαιολογητικά και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές.
4. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς µόνο των τεχνικά αποδεκτών θα αποσφραγιστεί
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής και θα αξιολογηθούν οι
οικονοµικές προσφορές. Το πρακτικό τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης θα υποβληθεί
στο ∆.Σ για έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
5. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού.
6. Θα υπογράφονται οι συµβάσεις µε τις εταιρείες µε την πλέον συµφέρουσα προσφορά και
οι συµµετέχουσες εταιρείες θα ενηµερώνονται µε ευθύνη τους.
7. Η αποσφράγιση των προσφορών µπορεί κατά την κρίση της επιτροπής να γίνει ενιαία,
χωρίς διάκριση των σταδίων/φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικής
προσφοράς, αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς) για εξοικονόµηση χρόνου.
Άρθρο 9°
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1) ∆ήλωση χώρας καταγωγής των προσφεροµένων ειδών. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να
δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
1α) Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην
προσφορά του την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο
προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η
ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους
επιχειρηµατική µονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα στην
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης
στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη ∆ήλωση τους προς τον φορέα ότι η
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά την µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο
νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της
συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή. Προσφορά που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Οι ανωτέρω δηλώσεις αποτελούν µέρος της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου.
Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά
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κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού η προσφορά απορρίπτεται. Στην
περίπτωση αυτή επιβάλλεται στον προµηθευτή µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών, η
οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, και µετά από
αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό, ποινή προσωρινού
αποκλεισµού τριών (3) µηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισµού από το
σύνολο των προµηθειών του φορέα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/95. Η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που
δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από
τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/95 η οποία
ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Πριν και µετά την σύναψη της σύµβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της
επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση πριν την σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για
οποιαδήποτε λόγο ενώ µετά την σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται
απόφαση του αρµοδίου αποφασίζοντος οργάνου µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου
συλλογικού οργάνου.
Άρθρο 10°
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιµή του είδους σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.).
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η αρχική εκκίνηση και θέση σε λειτουργία του
µηχανήµατος, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον
ΦΠΑ.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε
συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν στον διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις
σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική παραλαβή
του είδους ή τη λήξη ισχύος της σύµβασης σε περίπτωση τµηµατικών παραλαβών.
Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
προµηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της
προσφοράς του.
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου, για την αξιολόγηση
των προσφορών, οργάνου.
Άρθρο 11°
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

ΤΙΜΗ
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή. Για την αξιολόγηση των προσφορών
λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή
κριτήριο είναι µόνο η χαµηλότερη τιµή : αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση
γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της διακήρυξης. Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει
ην χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του αρ. 6 του Π∆ 118/2007 ή εφόσον
προβλέπεται από την διακήρυξη στο αρ. 8α του Π∆ 118/2007, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη
χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθεξής.
Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση
της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π∆ 118/2007 ο υπόχρεος προς
τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του
άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της
παρ. 2 του άρθρου 8 του Π∆ 118/2007, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση
συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής
του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται
τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών
προϋποθέσεων του άρθρου 8α.

Άρθρο 12°
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την επιλογή της χαµηλότερης τιµής αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της
διακήρυξης.
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης προµηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η χαµηλότερη.
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Άρθρο 13°
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού.
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του, µπορεί να προτείνει:
Α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που θα καθορίζεται στη
διακήρυξη.
Γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
∆. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
Ε. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: ΐ) Όταν ο
φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω
διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το
υλικό.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση.
ΣΤ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον
δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς
που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται
υποχρεωτικά.
Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο
διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής.
Άρθρο 14°
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, ο Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή
δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του
δόθηκε µετά από αίτηση του.
2. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την
σύµβαση, εφόσον:
• Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Νοσοκοµείου.
• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Με την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση
ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5
του Π.∆. 118/2007.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά
τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως
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µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις
βάρος του προµηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα
πρόστιµα του άρθρου 32 του Π.∆. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, ο
προµηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου
από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 15°

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται
σχετική σύµβαση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης
Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη
Γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα
∆. Την τιµή
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις
Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου οργάνου.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα
που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από
το αρµόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα
από τη σύµβαση.
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
3. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών
που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική
τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό προµηθευτή.
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για
την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆ 118/07.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του
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αρµοδίου οργάνου.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Μέχρι την ποσοτική και ποιοτική παράδοση της αντλίας θερµότητας και των
εγχειριδίων εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή
και την αρχική εκκίνηση και θέση σε λειτουργία του µηχανήµατος, βάση του πρωτοκόλλου
που υπογράφεται.
Άρθρο 16°
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση του είδους θα γίνει στον χώρο τοποθέτησής του καθ’ υπόδειξη της
Τεχνικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Σητείας µε έξοδα και
ευθύνη του προµηθευτή. Η παράδοση της αντλίας θερµότητας θα γίνει από τον
προµηθευτή εντός σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα
µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφοράς του, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης,
θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.∆. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 17°
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά.
Από κάθε τιµολόγιο του προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο.
ΑΡΘΡΟ 18°
ΓΕΝΙΚΑ
Για τυχόν θέµατα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
2286/95 και του Π.∆. 118/07 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση
κάθε νοµικής διαφοράς είναι τα ∆ικαστήρια του Ηρακλείου.

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
Γενικά
Η παραγωγή κρύου και ζεστού νερού κλιµατισµού θα γίνεται από µια ΑΝΤΛΙΑ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ. Η αντλία θερµότητας θα είναι:
● µε ψυκτικό µέσο R410a
● δύο ανεξάρτητων ψυκτικών κυκλωµάτων,
● εφοδιασµένη µε δύο συµπιεστές ελικοειδούς τύπου (scroll) σε κάθε κύκλωµα
● πλήρως συναρµολογηµένη (µηχανικά και ηλεκτρικά ως σύνολο) στο εργοστάσιο
κατασκευής,
και θα περιλαµβάνει συµπιεστές, εξατµιστή, ηλεκτρονικες εκτονωτικες βαλβίδες, αερόψυκτο
συµπυκνωτή, τετράοδη βαλβίδα, διατάξεις εκκίνησης, διατάξεις ασφάλειας, πίνακα ελέγχου
και µικροεπεξεργαστή ελέγχου λειτουργίας.
Πιστοποιήσεις
Ο σχεδιασµός της αντλίας θερµότητας , η κατασκευή και οι διαδικασίες ελέγχου της στο
εργοστάσιο, θα είναι σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
● Pressure Equipment Directive 97/23/CE
● Machinery Directive (MD) 2006/42/CE
● Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE
● ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE
και θα φέρει σήµανση CE.
Το εργοστάσιο κατασκευής της αντλίας θερµότητας θα φέρει πιστοποίηση ποιότητας
ISO 9001:2008 και πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004.
Η αντλία θερµότητας πριν την παράδοση της θα έχει υποβληθεί στο εργοστάσιο σε
πλήρη σειρά ποιοτικών δοκιµών, υπό συνθήκες φορτίου και θα παραδοθεί πλήρης µε το
απαραίτητο ψυκτικό µέσο R410a και έλαιο λίπανσης στις απαιτούµενες ποσότητες.
Ενεργειακή Απόδοση
Η αντλία θερµότητας θα είναι υψηλής απόδοσης (high efficiency), ενεργειακής
κλάσης C ή ανώτερης.
Θα πρέπει να έχει ψυκτική ισχύ 210 KW κατ ελάχιστον, όταν λειτουργεί στις παρακάτω
συνθήκες :
● Θερµοκρασία εξόδου νερού από τον εξατµιστή 7 °C
● Θερµοκρασία εισόδου νερού στον εξατµιστή 12 °C
● Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος 35 °C
Στις ανωτέρω συνθήκες θα πρέπει ο βαθµός απόδοσης της (EER) να είναι ίσος ή
µεγαλύτερος από 2.80 KW/KW.
Επίσης θα πρέπει να έχει Εποχικό βαθµό Απόδοσης (ESEER) σε συνθήκες
EUROVENT ίσο ή µεγαλύτερο από 4.15 KW/KW.
Θα πρέπει να έχει θερµική Ισχύ 220 KW κατ ελάχιστον, όταν λειτουργεί στις παρακάτω
συνθήκες :
● Θερµοκρασία εξόδου νερού από τον εξατµιστή 45 °C
● Θερµοκρασία εισόδου νερού στον εξατµιστή 40 °C
● Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος 7 °C
Στις ανωτέρω συνθήκες θα πρέπει ο βαθµός απόδοσης της (COP) σε θέρµανση, να
είναι ίσος ή µεγαλύτερος από 2.95 KW/KW.
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Η αντλία θερµότητας θα είναι σε θέση να λειτουργεί σε ψύξη σε θερµοκρασίες
περιβάλλοντος από +7°C µέχρι και +46°C.
Η αντλία θερµότητας θα είναι σε θέση να λειτουργεί σε θέρµανση, σε θερµοκρασίες
περιβάλλοντος από -10°C µέχρι και +20°C.
Η αντλία θερµότητας θα πρέπει να µπορεί να παράγει ψυχρό νερό θερµοκρασίας από
+5.5°C έως +15°C.
Η αντλία θερµότητας θα πρέπει να µπορεί να παράγει θερµό νερό θερµοκρασίας έως
+50°C.
Οι αποδόσεις της αντλίας θερµότητας θα είναι πιστοποιηµένες σύµφωνα µε τα
Eurovent Standards.
Ακουστικά χαρακτηριστικά
Η αντλία θερµότητας θα είναι αθόρυβη (κατάλληλη για Νοσοκοµείο) και
θα
περιλαµβάνει ηχοµονωτικά καλύµµατα για τον κάθε συµπιεστή για µείωση του θορύβου
λειτουργίας τους και ανεµιστήρες συµπυκνωτή χαµηλότερων στροφών.
Το επίπεδο της ακουστικής πίεσης σε απόσταση 10m (sound pressure level @ 10m)
θα πρέπει να είναι ίσο ή µικρότερο των 57 dBA (weighted average), στις συνθήκες
λειτουργίας που αναφέρονται στην παράγραφο της ενεργειακής απόδοσης.
Χαρακτηριστικά κατασκευής
Η αντλία θερµότητας θα έχει σκελετό από γαλβανισµένα χαλύβδινα ελάσµατα.
Το κέλυφος της αντλίας θερµότητας
και οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι από
γαλβανισµένες λαµαρίνες τοποθετηµένες στον σκελετό.
Οι εκτεθειµένες χαλύβδινες επιφάνειες (πίνακες, σκελετός, λαµαρίνες κλπ) θα είναι
βαµµένες µε βαφή προστασίας τύπου πούδρας.
Η αντλία θερµότητας θα παραδοθεί µε αντικραδασµικές λωρίδες ελαστοµερούς υλικού
(θα τοποθετηθούν από τον εγκαταστάτη) ώστε να αποφευχθεί η άµεση επαφή της µε το
έδαφος/βάση στήριξης της.
Συµπιεστές και κινητήρες
Οι συµπιεστές θα είναι ελικοειδούς τύπου (scroll), ερµητικοί, µε:
● απευθείας σύνδεση µε τον κινητήρα τους, στις 2900-3000 RPM, 50 Hz,
● κινητήρα ψυχόµενο µε το ψυκτικό ρευστό της αναρρόφησης
● ενσωµατωµένη φυγοκεντρική αντλία ψυκτελαίου
● ενσωµατωµένο υαλοδείκτη στάθµης λαδιού
● βαλβίδα πλήρωσης λαδιού
● εσωτερική προστασία υπερφόρτωσης
Κάθε συµπιεστής θα έχει ξεχωριστό εκκινητή, του τύπου απ ευθείας εκκίνησης (direct on
line) εργοστασιακά τοποθετηµένο, καλωδιωµένο και δοκιµασµένο.
Θα έχει επίσης θερµαντήρα εξωτερικά του συµπιεστή για την ελαχιστοποίηση του υγρού
ψυκτικού µέσου εντός της ελαιολεκάνης κατά τις περιόδους που είναι εκτός λειτουργίας.
Εξατµιστής
Ο εξατµιστής θα είναι του τύπου «συγκολλητού πλακοειδούς εναλλάκτη» (brazed
plate heat exchanger), κατασκευασµένος από πλάκες ανοξείδωτου χάλυβα, που
συγκολλούνται µεταξύ τους µέσω χαλκού, κατάλληλος για οµαλή και αποδοτική λειτουργία µε
το ψυκτικό ρευστό.
Θα έχει σχεδιαστεί για πίεση λειτουργίας έως 45bar στην πλευρά του ψυκτικού µέσου
και έως 10bar στην πλευρά του νερού.
Θα έχει δοκιµαστεί σε δοκιµή πίεσης 1.1 φορές της µέγιστης πίεσης λειτουργίας στην
πλευρά του ψυκτικού µέσου και 1.5 φορές της µέγιστης πίεσης λειτουργίας στην πλευρά του
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νερού.
Θα φέρει πιστοποίηση δοκιµής σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία PED.
Θα έχει θερµοµόνωση µε µονωτικό τύπου Armaflex II ή ισοδύναµο, πάχους 19mm και
συντελεστή µεταφοράς θερµότητας Κ = 0.28 W/m²°K.
Στην σωλήνα αναρρόφησης η µόνωση θα είναι από αφρώδες υλικό.
Θα προστατεύεται από παγετό µέσω θερµαντήρα σε θερµοκρασιες περιβάλλοντος έως 18C.
Θα έχει µία αναµονή εισόδου και µία εξόδου του νερού τύπου «αυλάκωσης» (grooved),
κατάλληλες για συνδέσµους τύπου Victaulic.
Η αντλία θερµότητας θα περιλαµβάνει φίλτρο σίτας στην πλευρά του ψυχρού νερού
κατάλληλο για συγκράτηση σωµατιδίων διαµέτρου µεγαλύτερης από 1.6mm
Η πτώση πίεσης στην πλευρά του νερού (συµπεριλαµβανοµένου του φίλτρου σίτας) δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60 kPa στις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στην
παράγραφο της ενεργειακής απόδοσης.
Συµπυκνωτής και ανεµιστήρες
Οι συµπυκνωτές, εν γένει, θα έχουν ειδική
προστασία των κατάλληλη για
παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Τα στοιχεία του αερόψυκτου συµπυκνωτή θα είναι από αλουµίνια πτερύγια µηχανικά
προσαρµοσµένα σε χαλκοσωλήνες που έχουν εσωτερική αυλάκωση.
Τα στοιχεία θα έχουν ενσωµατωµένο στοιχείο υπόψυξης υγρού.
Τα στοιχεία του συµπυκνωτή θα έχουν πτερύγια χωρίς σχισµή (Non-lanced) για
ευκολότερη αποπάγωση στην λειτουργία της θέρµανσης, και θα προστατεύονται µε ειδική
επίστρωση κατάλληλη για τοποθεσίες κοντά σε θάλασσα.
Τα στοιχεία του αερόψυκτου συµπυκνωτή θα πρέπει να µπορούν να καθαρίζονται µε
νερό υπό πίεση.
Κάθε στοιχείο θα συµπεριλαµβάνει ένα κύκλωµα υπόψυξης του ψυκτικού ρευστού.
Η µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας του θα είναι 45bar. Θα έχει δοκιµαστεί σε
δοκιµή πίεσης στο εργοστάσιο σε πίεση 50bar.
Ο συµπυκνωτής θα πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος
από +7°C µέχρι και +46°C.
Οι ανεµιστήρες του συµπυκνωτή θα είναι αξονικοί, για κατακόρυφη ροή αέρα, απ
ευθείας συνδεδεµένοι στους κινητήρες τους, µε κατάλληλου προφίλ πτερύγια, δυναµικά
ζυγοσταθµισµένα.
Οι κινητήρες των ανεµιστήρων θα είναι τριφασικοί, µε σφαιρικούς τριβείς (ρουλεµάν)
µόνιµης λίπανσης, και εξωτερική προστασία υπερφόρτωσης.
Η αντλία θερµότητας θα περιλαµβάνει µονωµένο πλακοειδή εναλλάκτη σε κάθε ψυκτικό
κύκλωµα της, µέσω των οποίων ο χρήστης θα µπορεί να ανακτά περίπου το 25% της
ψυκτικής ισχύος σε θερµότητα, µε θερµοκρασίες εισόδου/εξόδου στον εναλλάκτη
+45C/+50C (ή +50C/+60C), ώστε να προθερµαίνει ζεστό νερό χρήσης.
Ψυκτικό κύκλωµα
Κάθε κύκλωµα της αντλίας θερµότητας θα διαθέτει δυο ελικοειδείς (scroll) συµπιεστές,
µορφοτροπείς (transducers) υψηλής και χαµηλής πίεσης, διπλό φίλτρο αφύγρανσης υγρού,
ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, πλήρη ποσότητα ψυκτικού µέσου R410a και ψυκτελαίου
τύπου POE (polyester oil) και πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης.
Σύστηµα διαχείρισης ελαίου λίπανσης
Η αντλία θερµότητας θα έχει σύστηµα διαχείρισης του ελαίου λίπανσης που
περιλαµβάνει αντλία ελαίου ενσωµατωµένη στον συµπιεστή, η οποία θα εξασφαλίζει την
κατάλληλη κυκλοφορία του ελαίου διαµέσω της µονάδας.
Θα έχει επίσης θερµαντήρα στον συµπιεστή για την αποφυγή εκκίνησης του µε χαµηλή
θερµοκρασία λαδιού.
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Ηλεκτρικός Πίνακας Ισχύος αντλίας θερµότητας
Ο ηλεκτρικός πίνακας της αντλίας θερµότητας θα έχει βαθµό προστασίας IP54, θα είναι
εργοστασιακά πλήρως συναρµολογηµένος και καλωδιωµένος.
Ο ηλεκτρικός πίνακας ισχύος της αντλίας θερµότητας θα έχει κεντρική αναµονή
σύνδεσης από µια πηγή ηλεκτρικής παροχής (400V/ 50Hz, 3-ph, χωρίς ουδέτερο),
εφοδιασµένος µε κεντρικό διακόπτη.
Ο κεντρικός διακόπτης θα είναι χειριζόµενος εξωτερικά της αντλίας θερµότητας,
µηχανικά διασυνδεδεµένος έτσι ώστε να διακόπτει την ηλεκτρική παροχή.
Όλα τα εξαρτήµατα και η καλωδίωση θα είναι αριθµηµένα σύµφωνα µε το πρότυπο CEI
60750
Ένας εργοστασιακά εγκατεστηµένος και καλωδιωµένος µετασχηµατιστής αυτοµατισµού
θα παρέχει την κατάλληλη τάση προς το κύκλωµα αυτοµατισµού.
Πίνακας ελέγχου αντλίας θερµότητας
Ο έλεγχος της θερµοκρασίας εξόδου νερού από τον εξατµιστή θα γίνεται µέσω
συστήµατος ελέγχου, εργοστασιακά εγκατεστηµένου, καλωδιωµένου και δοκιµασµένου, που
θα βασίζεται σε µικροεπεξεργαστή, και θα παρακολουθεί τις θερµοκρασίες του νερού και του
ψυκτικού µέσου καθώς και τις πιέσεις του τελευταίου.
Το σύστηµα ελέγχου θα εξασφαλίζει :
● τον έλεγχο φόρτισης της αντλίας θερµότητας µέσω της αλληλουχίας συµπιεστών και
ανεµιστήρων,
● την ανίχνευση σφαλµάτων,
● την πλήρη εποπτεία λειτουργίας της αντλίας θερµότητας ,
Η επαναρρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας εξόδου νερού (chilled water reset) σε
σχέση µε την θερµοκρασία εισόδου νερού στην αντλία θερµότητας θα µπορεί να γίνει µέσω
του συστήµατος ελέγχου.
Το σύστηµα ελέγχου της αντλίας θερµότητας θα πρέπει αυτόµατα να αναλαµβάνει
δράση ώστε να αποτρέπει διακοπή της λειτουργίας της αντλίας θερµότητας εξαιτίας µη
κανονικών συνθηκών λειτουργίας που σχετίζονται µε χαµηλή θερµοκρασία ψυκτικού στον
εξατµιστή, την υψηλή θερµοκρασία συµπύκνωσης ή/και την υπερφόρτιση του κινητήρα. Εάν
οι µη κανονικές συνθήκες λειτουργίας εξακολουθούν να υπάρχουν και το σύστηµα φτάσει
στο όριο ασφαλείας, η αντλία θερµότητας θα διακόπτει την λειτουργία της.
Το σύστηµα ελέγχου της αντλίας θερµότητας, για λόγους προστασίας, θα προβαίνει σε
διακοπή της λειτουργίας της (που απαιτεί χειροκίνητη επαναφορά - manual reset), για τις
ακόλουθες περιστάσεις:
● Χαµηλή θερµοκρασία και πίεση ψυκτικού ρευστού στον εξατµιστή
● Υψηλή πίεση ψυκτικού ρευστού στον συµπυκνωτή
● Χαµηλή ροή ελαίου
● Βλάβη σε κρίσιµο αισθητήρα ελέγχου ή βλάβη στο κύκλωµα ανίχνευσης
● Υπερφόρτιση του κινητήρα
● Υψηλή θερµοκρασία κατάθλιψης του συµπιεστή
● Απώλεια επικοινωνίας µεταξύ των ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων
● Ηλεκτρικές βλάβες : απώλεια ρεύµατος, απόκλιση φάσεων ή αντιστροφή φάσεων
● Εξωτερική και τοπική εντολή διακοπής εκτάκτου ανάγκης
Όταν ανιχνευθεί µια βλάβη, το σύστηµα ελέγχου της αντλίας θερµότητας
θα
πραγµατοποιεί διαγνωστικούς ελέγχους και θα εµφανίζει τα αποτελέσµατα. Στην οθόνη θα
εµφανιστούν η βλάβη, η ηµεροµηνία, η ώρα και ο τρόπος λειτουργίας στον οποίο βρισκόταν
το µηχάνηµα τη στιγµή του διαγνωστικού ελέγχου καθώς και το είδος της επαναφοράς που
απαιτείται και ένα µήνυµα βοήθειας.
Το ιστορικό των 20 πιο πρόσφατων διαγνωστικών µηνυµάτων µε την ηµεροµηνία και
την ώρα εµφάνισης τους θα πρέπει κατ ελάχιστον να αποθηκεύεται από το σύστηµα ελέγχου
της αντλίας θερµότητας. Τα διαγνωστικά µηνύµατα θα εµφανίζονται σε χρονολογική σειρά.
Η αντλία θερµότητας θα περιλαµβάνει κατάλληλο όργανο προστασίας των ηλεκτρικών
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της µερών (κινητήρες κλπ) έναντι αναστροφής φάσεων ή υπερτασης ή υπότασης του
ηλεκτρικού ρεύµατος που τροφοδοτεί την αντλία θερµότητας .
Το χειριστήριο της αντλίας θερµότητας
θα είναι πλήρως ηλεκτρονικού τύπου,
τοποθετηµένο σε µία εξωτερική επιφάνεια της, και θα δίνει την δυνατότητα χειρισµών είτε
µέσω οθόνης αφής τύπου LCD, είτε µέσω πλήκτρων αφής σε συνδυασµό µε οθόνη
απεικόνισης µηνυµάτων και ενδεικτικές λυχνίες.
Θα µπορεί να απεικονίζει κατανοητές αναφορές (reports) και να παρέχει πρόσβαση στις
:
● Τρέχουσες συνθήκες στον εξατµιστή
● Τρέχουσες συνθήκες στον συµπυκνωτή
● Τρέχουσες συνθήκες στους συµπιεστές
● Τρέχουσες ρυθµίσεις που έχει εισάγει ο χρήστης
● Παραµέτρους λειτουργίας
● ∆ιαδικασίες δοκιµών ελέγχου
● Ιστορικό σφαλµάτων
Ενδεικτικά, οι αναφορές (reports) θα περιλαµβάνουν:
● Θερµοκρασίες νερού και περιβάλλοντος
● Θερµοκρασίες και πιέσεις ψυκτικού µέσου
● Κατάσταση διακόπτη ροής
● Κατάσταση ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας
● Συνολικές ώρες λειτουργίας και συνολικό αριθµό εκκινήσεων ανά συµπιεστή
Όλες οι απαραίτητες ρυθµίσεις και τα επιθυµητά σηµεία λειτουργίας (setpoints), θα
εισάγονται µέσω του χειριστηρίου. Το σύστηµα ελέγχου θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει
σήµατα ταυτόχρονα από διάφορες πηγές, µε διάφορους συνδυασµούς, και οι
προτεραιότητες τους θα πρέπει να µπορούν να καθοριστούν από τον χρήστη.
Αντιπαγετική προστασία µέσω του συστήµατος ελέγχου
Η αντλία θερµότητας θα περιλαµβάνει µονώσεις και αντιστάσεις σε κατάλληλα σηµεία,
που εκκινούνται από το σύστηµα ελέγχου της καθώς και εντολή εκκίνησης της αντλίας
ψυχρού νερού, ώστε να προστατεύεται η αντλία θερµότητας από πάγωµα του νερού εντός
της σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος έως και -18C αν δεν υπάρχει η κατάλληλη ποσότητα
προπυλενογλυκόλης ή αιθυλενογλυκόλης στο κύκλωµα.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης της αντλίας θερµότητας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24
µήνες από την εκκίνηση της και την παράδοση της σε κανονική λειτουργία. Η εγγύηση
θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα ανταλλακτικά και εργατικά που ενδεχοµένως απαιτηθούν
για βλάβες που θα εµφανιστούν κατά την διάρκεια του διαστήµατος εγγύησης.
Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη
Ο προµηθευτής θα πρέπει :
• να παραδώσει στον τελικό χρήστη / πελάτη όλα τα εγχειρίδια εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης της αντλίας θερµότητας σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή, ταυτόχρονα µε την παραγγελία της αντλίας θερµότητας ,
• να υποβάλλει δήλωση ότι διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης, τον αριθµό των τεχνικών
που την απαρτίζουν και τις ειδικότητες τους, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει
υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης, έκτακτων επισκέψεων διάγνωσης βλαβών,
επισκευών, παροχής ανταλλακτικών και τηλεφωνικής υποστήριξης σε σχέση µε την
αντλία θερµότητας,
• να έχει εγκαταστήσει και να εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2008
όσον αφορά τις υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισµού όπως η αντλία θερµότητας,
• να υποβάλλει δεσµευτική προσφορά συµβολαίου προληπτικής συντήρησης µε το
συνολικό κόστος της, στην οποία να αναφέρονται αναλυτικά τα βήµατα και οι
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•
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εργασίες προληπτικής συντήρησης, η περιοδικότητα τους και το κόστος εκτάκτων
επισκέψεων, για διάστηµα ενός (1) έτους, αρχοµένου από την εποµένη της λήξης της
εγγύησης,
να υποβάλλει δήλωση ότι διατηρεί επαρκές στοκ ανταλλακτικών της αντλίας
θερµότητας, για διάστηµα τουλάχιστον δέκα ετών µετά την προµήθεια της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
1. Ο πίνακας συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά,
συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος
είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει:
2. Ο Πίνακας Συµµόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική µορφή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Αντιγραφή Ζητούµενης
Τεχνικής
Προδιαγραφής της
Υπηρεσίας από τη
∆ιακήρυξη

Αν η προσφερόµενη τεχνική
προδιαγραφή πληροί ακριβώς την
αιτούµενη από τη διακήρυξη
τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται
η ένδειξη "ΚΑΛΥΠΤΕΙ" Αν η
προσφερόµενη τεχνική
προδιαγραφή είναι ανώτερη από
την αιτούµενη τεχνική
προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη
"ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ" Αν η
προσφερόµενη τεχνική
προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς
την αιτούµενη από τη διακήρυξη
τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται
η ένδειξη "∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ".

Αναλυτική
Περιγραφή
Τεχνικής
Προσφοράς από
τον Υποψήφιο
Προµηθευτή

ΚΑΛΥΠΤΕΙ

Το προσφερόµενο
σύστηµα Χ του
κατασκευαστικού
οίκου Υ διαθέτει
τάση 150 κν µε
αυτόµατη

Σαφής παραποµπή
στην τεχνική
προσφορά, σε
αντίστοιχο τεχνικό
φυλλάδιο του
κατασκευαστή

Για παράδειγµα:
Να έχει µέγιστη
Τάση 150 κν µε
αυτόµατη
σταθεροποίηση

Τεχνικό Φυλλάδιο 3,
Σελ. 4 Παράγραφος 4

4. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ» αντιγράφονται οι ζητούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές
της Υπηρεσίας όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στη παρούσα ∆ιακήρυξη.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Προµηθευτή που έχει τη
µορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή
πληροί ακριβώς την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη
"ΚΑΛΥΠΤΕΙ", αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούµενη
τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη "ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ" ενώ αν η προσφερόµενη τεχνική
προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή
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σηµειώνεται η ένδειξη "∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ".
4.

Στη στήλη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική
Προσφορά από τον υποψήφιο Προµηθευτή.

5.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στην τεχνική προσφορά, σε
αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή στην αναλυτική τεχνική περιγραφή του
εξοπλισµού

ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας,

ή αναφορές µεθοδολογίας

εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτηµα. Είναι
ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι κατά το δυνατόν
συγκεκριµένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).
6.

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη
συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην οποία
καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).

7.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από τους
υποψήφιους

προµηθευτές

στοιχεία

κατά

τη

διαδικασία

τεχνικής

αξιολόγησης

των

προσφερόµενων υπηρεσιών/εξοπλισµού/ειδών.
8.

Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (πχ µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί
να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
(7Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (Χωρίς
Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΤΕΙΑΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Στον Άγιο Νικόλαο σήµερα την ............. , οι υπογράφοντες:
α)

, ∆ιοικητής του Γ.Ν. Λασιθίου, «Γενικού Νοσοκοµείου Λασιθίου» της

Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης που εδρεύει
στον Άγιο Νικόλαο

και

..............................................

Αρ.

∆ελτ.

β)
κάτοικος

.....................................................................

του

..................................................................... κάτοχος του

Ταυτ ................................ που

υπογράφει

ως

.....................................

της

εταιρείας .....................................................................................
σύµφωνα µε ...................................................συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Την ................ διενεργήθηκε Πρόχειρος Ανοικτός ∆ηµόσιος διαγωνισµός µε βάση την
∆ιακήρυξη …………………… του Γ.Ν. Λασιθίου, για την ανάδειξη προµηθευτή ..................... ,για
την προµήθεια ΝΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, για τις ανάγκες της Αποκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του
Γ.Ν. Λασιθίου.
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Με την αριθµ. ... ……απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση του
διαγωνισµού

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητα του, αναθέτει την
προµήθεια ............................................ στο δεύτερο, ονοµαζόµενο στο εξής
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και
συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόµων:
1. Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/05.
2. Ν. 2286/65 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειας του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
3. Το Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΚΠ∆).
4. Ν. 2955/01 Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των ΠΕΣΥ και
άλλες διατάξεις, Ν2889/01.
5. Ν. 3329/05 κ.λ.π. ισχυουσών διατάξεων περί προµηθειών ∆ηµοσίου.
6. Τις διατάξεις του Ν.∆. 2592/53 «Περί οργανώσεως της ιατρικής αντίληψης όπως
τροποποιήθηκε µε τα Ν.∆. 3097/54 και 3301/55.
7. Το Π.∆. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
8. Το Π.∆. 151/98 «∆ιαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης & εντολής πληρωµής των
δαπανών του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 116 Α/3-6-98).
9. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός ∆ηµοσίου Λογιστικού»
10. Την υπ’ αριθµ. 41/30-1-2015 απόφαση του ∆.Σ. των ∆ιασυνδεοµένων Νοσοκοµείων Γ.
Ν. Λασιθίου – Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο».
11. Την υπ’ αριθµ. 68/13-25-2015 απόφαση του ∆.Σ. των ∆ιασυνδεοµένων Νοσοκοµείων
Γ. Ν. Λασιθίου – Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο».

Άρθρο 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣΤΙΜΗ
Ακολουθεί σε παράρτηµα το είδος, για το οποίο η εταιρεία αναδείχθηκε προµηθευτής, µε
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την
τιµή µονάδας, σύµφωνα µε την διακήρυξη και την προσφορά του προµηθευτή, που
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

Άρθρο 2
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μέχρι την ποσοτική και ποιοτική παράδοση της αντλίας θερµότητας και των
εγχειριδίων εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική
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µορφή και την αρχική εκκίνηση και θέση σε λειτουργία του µηχανήµατος, βάση του
πρωτοκόλλου που υπογράφεται.
Άρθρο 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η έγγραφη τεχνική και οικονοµική προσφορά του προµηθευτή είναι αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας σύµβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο προµηθευτής εγγυάται την καλή απόδοση
της αντλίας, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη χρήση της. Σε περίπτωση που κατά τη
χρησιµοποίησή

της

παρατηρηθεί

οποιαδήποτε

παρέκκλιση

από

τις

λειτουργικές

προδιαγραφές της, το Νοσοκοµείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω νόµιµη ενέργεια,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, άρθρο 27.

Άρθρο 4
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση του είδους θα γίνει στον χώρο τοποθέτησής του καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής
Υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Σητείας µε έξοδα και ευθύνη του
προµηθευτή. Η παράδοση της αντλίας θα γίνει από τον προµηθευτή εντός σαράντα (40)
ηµερών

από την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της

διακήρυξης και της προσφορά του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο

µέρος της

σύµβασης.
Με την παράδοση της αντλίας θα παραδοθούν όλα τα εγχειρίδια εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης της αντλίας θερµότητας σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.
2286/95 και του Π.∆. 118/07.
Άρθρο 5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται η παράδοση του είδους στον χώρο τοποθέτησης του
Νοσοκοµείου Σητείας καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας και η αρχική του εκκίνηση και
θέση σε λειτουργία του µηχανήµατος, µαζί µε εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και
συντήρησης της αντλίας θερµότητας σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
Ο προµηθευτής δεσµεύεται ότι διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης, µε τον αριθµό των τεχνικών
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που την απαρτίζουν και τις ειδικότητές τους, που δήλωσε στην προσφορά του, ώστε να είναι
σε θέση να παρέχει υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης, έκτακτων επισκέψεων διάγνωσης
βλαβών, επισκευών, παροχής ανταλλακτικών και τηλεφωνικής υποστήριξης σε σχέση µε την
αντλία θερµότητας.
Άρθρο 6

ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο προµηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία της αντλίας θερµότητας για τουλάχιστον 24
µήνες από την εκκίνησή της και την παράδοσή της σε κανονική λειτουργία. Η εγγύηση θα
πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα ανταλλακτικά και εργατικά που ενδεχοµένως απαιτηθούν για
βλάβες που θα εµφανιστούν κατά την διάρκεια του διαστήµατος εγγύησης. Σε περίπτωση
που κατά τη χρησιµοποίηση των εξαρτηµάτων παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση
από τις λειτουργικές προδιαγραφές του, το Νοσοκοµείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω
νόµιµη ενέργεια.

Άρθρο 7
ΑΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο προµηθευτής δεσµεύεται ότι διατηρεί επαρκές στοκ ανταλλακτικών της αντλίας
θερµότητας, για ∆ιάστηµα τουλάχιστον δέκα ετών µετά την προµήθειά τους.
Η συντήρηση για το χρόνο της εγγύησης είναι δωρεάν. Η αποκατάσταση της βλάβης θα
γίνεται το συντοµότερο δυνατόν µετά την έγγραφη αναγγελία της.
Ο Προµηθευτής µε δική του µέριµνα και δαπάνη θα προβεί στη ρύθµιση, επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτήµατος ή συσκευής λόγω κρυφού ελαττώµατος ή κακής κατασκευής και
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ο προµηθευτής έχει υποβάλλει δεσµευτική προσφορά συµβολαίου συντήρησης µε το
συνολικό κόστος της, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα βήµατα και οι εργασίες
προληπτικής συντήρησης, η περιοδικότητά τους και το κόστος έκτακτων επισκέψεων για
διάστηµα ενός (1) έτους, αρχόµενου από την εποµένη της λήξης της εγγύησης. Το
προσφερόµενο συµβόλαιο συντήρησης είναι στην ευχέρεια του Νοσοκοµείου για να τεθεί
σε εφαρµογή ή όχι.

Άρθρο 8
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του

προµηθευτή θα γίνει

µετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική

παραλαβή από τις αρµόδιες επιτροπές του Νοσοκοµείου και ύστερα από έλεγχο των
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τιµολογίων.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 35 του Κ.Π.∆ (Π∆ 118/2007) και λοιπές ισχύουσες.

Άρθρο 9

ΤΙΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το τίµηµα για την προµήθεια του είδους ανέρχεται στο ποσό των …………… πλέον
Φ.Π.Α.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η αρχική εκκίνηση και θέση σε λειτουργία του
µηχανήµατος, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον
ΦΠΑ.
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά.
Από κάθε τιµολόγιο του προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
Άρθρο 10
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Εκτός των νοµίµων και συµβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον Προµηθευτή να
εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να µεταβιβάσει οποιαδήποτε
απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύµβαση.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και
οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.
Στις περιπτώσεις που ο προµηθευτής έχει σύµβαση εκχώρησης των τιµολογίων του και
εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµα του προµηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να
αποδώσει τα ποσά των τιµολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρηµένα, στις
τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του
παραπάνω νόµου, µε τους οποίους έγει συναφθεί η µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης.
Άρθρο 11
ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκοµείο κάθε αλλαγή της
κατοικίας του και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.
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Άρθρο 12

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο, ο προµηθευτής υποχρεούται να τα
παραλάβει µέσα σε 10 ηµέρες από το χώρο του Νοσοκοµείου µε δαπάνες του χωρίς να
µπορεί να αξιώσει καµιά αποζηµίωση από το Νοσοκοµείο για την αιτία αυτή.
Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται µετά την αντικατάσταση τους µε άλλα ίσης
ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύµβασης.
Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.∆. 118/07.

Άρθρο 13
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, ο Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει απ'αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή
δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του
δόθηκε µετά από αίτηση του.
2. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την
σύµβαση, εφόσον:
• Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Νοσοκοµείου.
• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Με την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του
παρασχεθεί η

δυνατότητα παράδοσης του υλικού

µέχρι την προηγούµενη της

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας
ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5
του Π.∆. 118/2007.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά
τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως
µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις
βάρος του προµηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα
πρόστιµα του άρθρου 32 του Π.∆. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 6.
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Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, ο
χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου
από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.

Άρθρο 14
∆ΙΑΦΟΡΕΣ - ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο κανονισµός προµηθειών δηµοσίου και κάθε άλλη σχετική
γενική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συµφέροντα του Νοσοκοµείου. Κάθε διαφορά
που θα προκύψει µεταξύ των συµβαλλόµενων θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της
Κρήτης . Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία,
παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται
µόνο έγγραφα αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει, µε
την παρούσα σύµβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύµβαση) προς
τους Οίκους του εξωτερικού που εκπροσωπεί. Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε
τέσσερα

(4)

όµοια

αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε από τους δύο

συµβαλλόµενους.

οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

