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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2012 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΑΠΟΨΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 

199/Α/28.9.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις  θεµάτων 

αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

1.2 Του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

1.3 Του π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». 
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1.4 Του ν.2522/1997 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/8.9.1997) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών 

σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.». 

1.5 Του ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010 τ. Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραµµα διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

1.6  Του ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/17-08-2010 τΑ) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» 

1.7 Του ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη των 

δηµοσίων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

1.8 Του π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας 

στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 

στις εµπορικές συναλλαγές». 

1.9 Του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22-11-2010 τA)   «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1  Την υπ’ αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 

83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

2.2 Την υπ’ αριθµ. 166/26-01-2012 θέµα 23ο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε την 

«Προµήθεια Υπερηχοτοµογράφου για τις ανάγκες του Ακτινολογικού Τµήµατος του Τοµέα 

Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών (ΤΥ∆Α)» 

2.3 Την υπ’ αριθµ. 178/31.01.2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται 

η δέσµευση ποσού 60.000,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του 

προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α.-Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών, ΚΑΕ 00109743 

οικ. έτους 2012. (Α.∆.Α.: Β4Π7ΟΡΕ1-525) 

2.4  Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών 

διατάξεων του ν. 2286/1995. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1. Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 

άποψης προσφορά, για την προµήθεια ενός έγχρωµου υπερηχοτοµογράφου γενικής χρήσης, 

σύµφωνα µε τα παρακάτω στοιχεία. 
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2. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές µέσα στην κατωτέρω προθεσµία. 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να 

υποβληθούν µέχρι την 28/05/2012, ώρα 12:00, στo γραφείo πρωτοκόλλου του Τ.Υ.∆.Α., 4ος 

όροφος, Χαριλάου Τρικούπη 34, 106 80 Αθήνα.  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφεία του Ακτινολογικού Τµήµατος του Τ.Υ.∆.Α, 4ος όροφος, 

Χαριλάου Τρικούπη 34, 106 80 Αθήνα. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
28 ΜΑΙΟΥ 2012, ώρα 12:00  

 

 5. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 28/05/2012, ώρα 12:00 δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

 6. ∆εν περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης για συµπληρωµατικές αγορές. 

 7. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

    α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,  

    β. Οι ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

    γ. Οι συνεταιρισµοί, 

    δ. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι 

αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

9. Για την αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο αρθρ. 20 του Π.∆. 118/2007, 

καθώς και στο άρθρο 13 του Ν. 3918/2011, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 14 

παρ. 7 του Ν. 4052/2012. 

10. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε  τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα 

Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α.,  κα Ρ. Μιχαλοπούλου, 1ος όροφος, Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, τηλ. 

210 5217 304 και από τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών, Χαρ. Τρικούπη 34, Τ.Κ. 106 80 

Αθήνα, κο Γ. Ριγανά, 4ος όροφος, τηλ. 210 3660 939, fax 210 3619 433.  

11. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα, που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 

11.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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11.2«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

11.3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

11.4 «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

11.5 «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 
 
                                               ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
 

 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 
 

Ένας  έγχρωµος Υπερηχοτοµογράφος γενικής χρήσης 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΑ 

ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Ευρώ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 
Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

 

 
60.000,00  €  συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α. 

 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Προϋπολογισµός εξόδων του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων 

Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. οικονοµικού έτους 2012 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 

 
Εντός 30  (ηµερολογιακών)  ηµερών από την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 

Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών, Χαρ. Τρικούπη 34, Τ.Κ. 
106 80 Αθήνα, Τµήµα Ακτινολογικό, 4ος όροφος. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

Εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης ανάθεσης (προσωρινή παραλαβή). 

Εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από την προσωρινή 
παραλαβή του µηχανήµατος (οριστική παραλαβή). 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ % 

α) 3% στη καθαρή προ ΦΠΑ αξία του τιµολογίου για το 
Μ.Τ.Π.Υ. 

β) 2,4% στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. (χαρτόσηµο 
Μ.Τ.Π.Υ.) 

γ) 4,0% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου, 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
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Ανήκει στη διακήρυξη  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
1.1 Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γραφείο πρωτοκόλλου του 
Τ.Υ.∆.Α., Χαριλάου 

Τρικούπη 34, 106 80 Αθήνα, 
4ος όροφος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ευτέρα, 28/05/2012, 12:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ευτέρα, 28/05/2012, 12:00 
 

 

1.2 (άρθρο 11 Π.∆. 118/2007) 

α. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισµένες 

προσφορές µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. 

β. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

γ. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Τ.Υ.∆.Α., Χαριλάου 

Τρικούπη 34, 106 80 Αθήνα, 4ος όροφος, µε οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµείο, courier κ.α.) και να 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο 

γραφείο πρωτοκόλλου του Τ.Υ.∆.Α. µέχρι την 25/05/2012, ώρα 14:00.  

δ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν 

τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν θα 

λαµβάνονται υπόψη. 

ε. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των 

προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται 

από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 

προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές 

που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

στ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «Προσφορά». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

• Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 



 

 

 

7

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

• Η φράση «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ» 

 

1.3  Προσφορές: 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις 

ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 στ. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται σε 

χωριστούς υποφακέλους όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ως εξής: 

α. Τεχνικές προσφορές και νοµιµοποιητικά έγγραφα: 

-Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα 

αναφέρεται: 

Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, ότι ο προσφέρων 

έλαβε γνώση της παρούσας διακήρυξης, την οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει 

αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο, και ότι θα προσκοµίσει 

εµπροθέσµως: 

- Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  στο Π.∆ 118/07 (ΦΕΚ 150/07 τΑ), ανάλογα µε την 

κατηγορία που εµπίπτει ο κάθε συµµετέχων και συγκεκριµένα: 

- Φυσικά πρόσωπα  - Έλληνες πολίτες:  ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο α.   

- Φυσικά πρόσωπα  - αλλοδαποί: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο β. 

- Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο γ. 

- Συνεταιρισµοί: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο δ. 

- Ενώσεις προµηθευτών: ∆ικαιολογητικά άρθρου 6 § 2 εδάφιο ε. 

- Σε αυτή τη περίπτωση, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι 

υποχρεωµένος το αργότερο εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης µε βεβαίωση παραλαβής, να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, όλα τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά του άρθρου 1.3β της διακήρυξης αυτής, προκειµένου να ελεγχθούν από την επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού αυτού και στη συνέχεια να κατακυρωθεί το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού αυτού στον µειοδότη. 

- Εναλλακτικά, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν µε την προσφορά τους τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.∆ 118/07, άρθρο 6  § 1, εδάφιο β. 

- Εφόσον οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό λαµβάνουν µέρος µε αντιπρόσωπο, υποβάλλουν µαζί µε 

την προσφορά τους, παραστατικά εκπροσώπησής του. 

- Η µη υποβολή των δικαιολογητικών, όπως αυτά προαναφέρθηκαν,  συνιστά λόγο αποκλεισµού από 

το διαγωνισµό.  

- Για τις ενώσεις προµηθευτών ισχύουν πλέον των ανωτέρω και τα αναγραφόµενα στο άρθρο 7 του 

Π.∆.  118/07.  
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β. Οικονοµικές προσφορές: 

Στις οικονοµικές προσφορές, οι τιµές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α. και θα περιλαµβάνονται όλες οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις και γενικά κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού 

προϊόντος που προσφέρουν. 

 

1.4 Χρόνος ισχύος προσφορών: 

α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν πενήντα (150) ηµέρες από 

την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να παρατείνουν την 

ισχύ των προσφορών τους και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

β. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

1.5 Αντιπροσφορές : 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

 

2. Άνοιγµα και Αξιολόγηση προσφορών: 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του Ε.Τ.Α.Α. προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 

1.1 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσµες.  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού, θα κινηθεί ως εξής: 

Κατ΄ αρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζει τον 

υποφάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και τις τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα 

µονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονοµικών 

προσφορών µόνο εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως 
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προς τα ζητούµενα από τη  διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις µονογράφει και µονογράφει επίσης 

το περιεχόµενο τους.   

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή, στις 28/05/2012 ηµέρα 

∆ευτέρα, στον ίδιο τόπο, αµέσως µετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών όπως 

προαναφέρθηκε. 

Οι συµµετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

3. Εγγυήσεις 

3.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα 

αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

3.2 Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει 

την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η 

απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3.3 Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 

α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως και διαιρέσεως. 

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και 

θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 
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ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

εγγύησης. 

 

3.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3.3 και τα ακόλουθα: 

(Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και το προς προµήθεια µηχάνηµα. 

(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η ισχύς της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερη από 

το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης του µηχανήµατος, κατά το χρόνο που µε βάση τη 

σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το µηχάνηµα, πλέον του απαιτούµενου χρόνου για 

να τεθεί αυτό σε λειτουργία και να γίνουν οι απαραίτητες δοκιµές και θα έχει ως µέγιστη χρονική 

διάρκεια ισχύος τους έξι µήνες.  

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του µηχανήµατος και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλόµενους και µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

ε. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 

3.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας   

α. Ο ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του µηχανήµατος που προσφέρει για τρία (3)  

τουλάχιστον έτη.  

β.  Ο ανάδοχος στον οποίο ανατέθηκε η προµήθεια, είναι υποχρεωµένος να καταθέσει στο ΕΤΑΑ και 

πριν τη λήξη της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού που 

αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ και χρονικής 

διάρκειας ίσης µε το χρόνο της δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας που προσέφερε ο ανάδοχος. 

 

4. Προσφερόµενη τιµή  

4.1 Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια µηχανήµατος δίνεται ανά µονάδα, όπως 

καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στη διακήρυξη. 
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4.2 Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 

4.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 

5. Κριτήρια ανάθεσης − Αξιολόγηση προσφορών 

α. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριο την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, λαµβανοµένων υπόψη των οριζοµένων στις διατάξεις 

του Ν. 3918/2011 που αφορούν τη σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε αυτές 

του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας 

υποβολής προσφορών ανά διαγωνισµό.  

β. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί  

τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

γ. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για το ζητούµενο είδος είναι εκείνη που 

παρουσιάζει το µικρότερο λόγο (Λ), λαµβανοµένων υπόψη µέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων  της 

τιµής της οικονοµικής προσφοράς προς τη συνολική βαθµολογία του: 

Λi= Κi/Βi 
 
όπου Λi o συντελεστής συµφέρουσας προσφοράς = (Ki) κόστος οικονοµικής προσφοράς / (Βi) 
σταθµισµένη βαθµολογία, δηλαδή το άθροισµα της βαθµολογίας των επιµέρους στοιχείων κάθε 
οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της τεχνικής 
προσφοράς i. 
                
    Τα καθορισµένα στοιχεία αξιολόγησης προσφοράς είναι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Υπερηχοτοµογράφου Γενικής Χρήσης 
Οµάδα Κριτήρια Συντελεστής 

Βαρύτητας 
Βαθµός 

Κριτηρίου 
Αναγωγή 

Βαθµολογίας 
Σταθµισµένη 
Βαθµολογία 

Α 
(80%) 

Συµφωνία µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

40%    

Αναβαθµίσεις και 
Επιπλέον δυνατότητες 

40%   

Β 
(20%) 

Εγγύηση Καλής 
Λειτουργίας  

5%   

Στοιχεία Τεχν. 
Υποστήριξης (service-

ανταλλακτικά) 

5%   

Χρόνος παράδοσης 5%   
Επίδειξη λειτουργίας 
και Εκπαίδευση 
προσωπικού 

5%   
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Όλα τα επιµέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς.  Η βαθµολογία 

των επιµέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλες 

οι απαιτήσεις. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 

υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις.   

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή 

αξιολόγησης του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς 

είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των  κριτηρίων. 

δ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

ε. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

στ. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. δύναται να µαταιώσει οριστικά κατά την απόλυτη κρίση του τον 

διαγωνισµό αυτό. 

 

6. Τρόπος πληρωµής      

6.1 Η πληρωµή της αξίας του µηχανήµατος στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της 

συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του. 

6.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρηµένο αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα 

µε το άρθρο 28 του π.δ 118/2007. 

β) Τιµολόγιο του προµηθευτή  

γ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή  

6.3 Η αρµόδια επιτροπή παραλαβής του µηχανήµατος υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια 

Υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του. Με την προϋπόθεση ότι έχουν 

υποβληθεί από τον προµηθευτή τα σχετικά τιµολόγια, η αρµόδια Υπηρεσία, υποχρεούται να 

διαβιβάσει, άµεσα, όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόµενα µε την πληρωµή στην αρµόδια Υπηρεσία 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο.  

6.4 Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 

ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της 
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Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους 

χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 

6.5 Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
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Ανήκει στη διακήρυξη  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ο ζητούµενος έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος γενικής χρήσης θα πρέπει να είναι της πλέον πρόσφατης, 
σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον µε χαµηλά επίπεδα εκπεµπόµενης 
θερµότητας και θορύβου τα οποία πρέπει και να αναφερθούν. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
1. Να είναι κατάλληλος για εξετάσεις σε όλα τα όργανα και αγγεία (άνω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, 
επιφανειακά και εν τω βάθει όργανα και αγγεία, περιφερικά αγγεία, ενδοκρανιακά αγγεία, καρδιολογία κ.λ.π.) 
καλύπτοντας τις ειδικότητες της Ιατρικής (Ακτινολογία, Αγγειολογία, Ουρολογία, Μαιευτική, Γυναικολογία, 
Καρδιολογία). 
 
2. Να διαθέτει τις εξής µεθόδους απεικόνισης: 
• ∆ύο διαστάσεων (2D) 
• M-mode και έγχρωµο M-mode  
• Παλµικό και υψηλά παλµικό φασµατικό Doppler (PW, HiPRF) 
• Συνεχές και κατευθυνόµενο (steerable) φασµατικό Doppler (CW) 
• Έγχρωµο Doppler (CFM) 
• Κατευθυντικό έγχρωµο Doppler Ισχύος ή ενέργειας 
•     Αρµονικής απεικόνισης ιστών (Tissue Harmonic Imaging) 
•     Φασµατικό Doppler απεικόνισης της κίνησης και της ταχύτητας των ιστών (TDI) 
 
3. Να διαθέτει στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόµενης από τους 
ιστούς 2ης αρµονικής συχνότητας χωρίς χρήση σκιαγραφικών υλικών που να λειτουργεί τόσο στη δισδιάστατη 
απεικόνιση (Β-Mode) όσο και στην έγχρωµη CFM απεικόνιση. Να εφαρµόζεται σε ηχοβολείς Convex Array, 
Linear Array και Sector Phased Array. 
 
4. Να διαθέτει ενσωµατωµένη συνθετική απεικονιστική τεχνική κατά την εκποµπή και κατά την λήψη της 
υπερηχογραφικής δέσµης, για τη συλλογή µεγάλου αριθµού επιπρόσθετων κλινικών/διαγνωστικών 
πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης και την απεικόνιση τους σε πραγµατικό χρόνο (Real 
Time Compound Imaging). Η τεχνική αυτή να λειτουργεί µε κεφαλές τύπου Linear και Convex και σε 
συνδυασµό µε τις τεχνικές µείωσης του θορύβου, αρµονικής απεικόνισης κ.λπ. Να ενεργοποιείται κατά 
βούληση µε το πάτηµα ενός πλήκτρου.  
 
5. Να διαθέτει προσαρµοσµένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για την µείωση του θορύβου 
και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών µοτίβων και αύξηση της ευκρίνειας τους. Η τεχνική αυτή 
να ενεργοποιείται κατά βούληση µε το πάτηµα ενός µόνον πλήκτρου και να λειτουργεί σε όλους τους 
απεικονιστικούς ηχοβολείς. 
 
6. Να λειτουργεί αποκλειστικά µε ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, Convex, 
Linear µε ονοµαστικό εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων λειτουργίας στο B-Mode από 1.5 MHz έως 12 MHz και 
δυνατότητα επιλογών διαφορετικών περιοχών ή µεµονωµένων συχνοτήτων από το φάσµα λειτουργίας κάθε 
κεφαλής. Οι ανωτέρω απαιτούµενες συχνότητες πρέπει να αναγράφονται επί της οθόνης κατά την 
ενεργοποίηση τους.  
 
7. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούµενες τεχνικές απεικόνισης έως 30 cm τουλάχιστον, 
σε συνάρτηση µε τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 
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8. Να έχει ανανέωση της εικόνας, µε δυνατότητα µέγιστης λήψης τουλάχιστον 800 εικόνες/δευτερόλεπτο. 
 
9. Να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης µε περισσότερα από 15.000 κανάλια 
επεξεργασίας. 
 
10. Να έχει δυνατότητα συστήµατος καθοδηγούµενης άσηπτης βιοψίας µε παρακολούθηση της βελόνας για 
εξετάσεις εν τω βάθη οργάνων κοιλίας, επιφανειακών οργάνων και αγγείων καθώς και ενδοκοιλοτικών 
οργάνων. 
 
11. Να διαθέτει µεγάλη ψηφιακή µεγέθυνση σε πραγµατικό χρόνο (Real - time) και παγωµένης εικόνας 
(Freeze) οποιουδήποτε τµήµατος της οθόνης, µε δυνατότητα µετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος.  
 
10. Να διαθέτει µεγάλης λεπτοµέρειας τεχνική (B-mode), µε δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναµικό 
εύρος (Dynamic range). Θα εκτιµηθεί θετικά το µεγαλύτερο δυναµικό εύρος. 
 
11. Να διαθέτει οπωσδήποτε δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγµατικού χρόνου απεικόνισης B-
mode/B-mode+CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας µε και χωρίς έγχρωµο Doppler. 
 
12. Να διαθέτει ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη σειράς ασπρόµαυρων και έγχρωµων εικόνων 
τουλάχιστον 1000 εικόνων καθώς και µνήµη κυµατοµορφών M-Mode και Doppler. 
 
13. Να διαθέτει ενσωµατωµένα σύγχρονα πακέτα µετρήσεων και υπολογισµών για όλα τα είδη απεικονίσεων 
στις κλινικές εφαρµογές της ακτινολογίας, αγγειολογίας, µαιευτικής – γυναικολογίας και καρδιολογίας.   
 
14. Να δέχεται τεχνική τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης, η οποία να λειτουργεί µε τις ίδιες κεφαλές της 
δισδιάστατης απεικόνισης.   
 
15. Να διαθέτει τεχνική τραπεζοειδούς απεικόνισης για την διεύρυνση του οπτικού πεδίου στις 
κεφαλές γραµµικής σάρωσης.  
 
16. Να δέχεται ενσωµατωµένη µονάδα πανοραµικής απεικόνισης εκτεταµένου πεδίου µε δυνατότητα 
µέτρησης αποστάσεων. 
 
17. Να διαθέτει οπωσδήποτε αυτόµατη και πραγµατικού χρόνου (σε Real time / εν κινήσει εικόνα) τεχνική 
λήψης µετρήσεων των αιµοδυναµικών παραµέτρων µέσω αυτόµατης και συνεχούς πλανηµέτρησης της 
κυµατοµορφής Doppler. 
 
18. Να διαθέτει σύστηµα πολλαπλών µετρήσεων αποτελούµενο από τουλάχιστον επτά ζεύγη σηµείων 
(calipers), τα οποία συνεργαζόµενα µε την µεγαλύτερη δυνατή µεγέθυνση να παρέχουν ακρίβεια στις 
µετρήσεις. 
 
19. Να έχει τρεις τουλάχιστον ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση ισάριθµων ηλεκτρονικών ηχοβόλων 
κεφαλών απεικόνισης (B-Mode/PW-CW/CFM) µε δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. 
 
20. Να διαθέτει ενσωµατωµένη ελεύθερα µετακινούµενη έγχρωµη οθόνη ψηφιακής τεχνολογίας TFT/LCD 17 
ιντσών, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισµού και αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο. 
 
21. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V/50Hz και να έχει χαµηλή κατανάλωση ισχύος. Να πληροί τις 
∆ιεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας χειριστή και εξεταζόµενου. Να έχει δυνατότητα εξ αποστάσεως 
τεχνικής και κλινικής υποστήριξης µέσω διασύνδεσής του µε το διαδίκτυο.  
 
22. Να διαθέτει σύστηµα εµφάνισης και των πλέον χαµηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας πρόπτωσης µέσω 
κατευθυντικού Doppler ισχύος. Η τεχνική αυτή να έχει δυνατότητα απεικόνισης και της κατεύθυνσης της ροής 
µε διαφορετικό χρώµα ανά κατεύθυνση. 
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23. Να διαθέτει σύστηµα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδοµένων, για 
τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων. Η αποθήκευση να γίνεται µέσω ενσωµατωµένου στη βασική µονάδα 
σκληρού δίσκου χωρητικότητας άνω των 200GB, µέσω ενσωµατωµένου οδηγού DVD/CD - RW και USB 
Flash Drive, των οποίων η λειτουργία να γίνεται από το πληκτρολόγιο του υπερηχοτοµογράφου και το όλο 
σύστηµα να είναι ενσωµατωµένο στη βασική µονάδα. Ο χειριστής να έχει οπωσδήποτε δυνατότητα 
εκτεταµένης επεξεργασίας των αποθηκευµένων ή παγωµένων εικόνων όπως ρύθµιση TGC, 2D-PW-CFM 
Gain, δυναµική κλίµακα κ.λ.π., µε σκοπό την επαναξιολόγηση της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά όλες 
οι δυνατότητες. 
 
24. Να δέχεται πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0 για αποστολή εικόνων προς σταθµούς αρχειοθέτησης 
και επεξεργασίας. Να καλύπτει οπωσδήποτε τα πρωτόκολλα Dicom Print, Dicom Storage, Dicom Structured 
Reporting, Modality Worklist, και Perform Procedure Step. 
 
25. Να διαθέτει στην βασική σύνθεση ειδική τεχνική αυτόµατης, συνολικής βελτιστοποίησης της 
απεικονιστικής ποιότητας, µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου. Η βελτιστοποίηση να αφορά εκτός του 2D και 
σε αυτόµατες ρυθµίσεις του φασµατικού και του έγχρωµου Doppler. 
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 
Να προσφερθούν σε ενιαία τιµή ο ζητούµενος υπερηχοτοµογράφος µε την ακόλουθη σύνθεση : 
1. Βασική  διαγνωστική  µονάδα  η  οποία  να διαθέτει  όλα  τα  προηγούµενα απαιτούµενα λειτουργικά και 
τεχνικά χαρακτηριστικά. 
2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex Array µε εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 2.0 έως 5.0 
MHz για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας 
3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array µε εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 4.0 έως 12.0 
MHz για εξετάσεις αγγείων, µικρών και επιφανειακών οργάνων 
4. Ασπρόµαυρο Video Printer 
5. Έγχρωµο εκτυπωτή Laser printer για εκτύπωση εικόνων και αναφορών σε απλό χαρτί Α4 
6. Επίσηµο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική γλώσσα. 
7. Επίσηµο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 
8. Ενδοκολπική ηχοβόλο κεφαλή microonvex µε εύρος θεµελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης µονάδας στο 2D 
από 4.0 έως 9.0 MHz. 
9. Μονάδα  on-line UPS για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος σε περίπτωση διακοπής του 
ρεύµατος . 
Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι διαθέσιµες επεκτάσεις που 
ζητούνται ή αναφέρονται στις παραγράφους των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. 
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Ανήκει στη διακήρυξη  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: Ε.Τ.Α.Α. – Tοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών 
………………………………. 
 …………………………… 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. 
Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και 
µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο …….………..…… 
συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Β.    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )        Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς 
 
      ΤΠ∆Α  (Ταµείο Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών )      
      ∆\ΝΣΗ : Χαριλάου Τρικούπη  34 ΑΘΗΝΑ 
 
      ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……    ΕΥΡΩ ……….. 
 
΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………..∆\νση……………………………………………………….για 
την καλή λειτουργία  του παραδοθέντος υπ’ αυτής µηχανήµατος της µε αριθµό σύµβασης ……….., 
που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προµήθεια ……………………………………(αρ. 
∆ιακ/ξης……….) προς κάλυψη αναγκών του ……………………………………….και το οποίο 
ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.  
 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου. 
 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς 
, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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Ανήκει στη διακήρυξη  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

Στην Αθήνα σήµερα την  ……………………………... µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων 
αφενός:  

1. Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»  

(Ε.Τ.Α.Α.) που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Μάρνη 22, Τ.Κ. 104 33) µε Α.Φ.Μ. 998146384 και 

∆.Ο.Υ. ΙΑ’ AΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Ζαφειρόπουλο Αργύριο, που 

ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α και 

αφετέρου 

2. Της εταιρείας «………………………….....................», η οποία θα αναφέρεται στη παρούσα ως 

«η Ανάδοχος» που εδρεύει στην οδό ……………………………..τηλ. ………………..και 

εκπροσωπείται νόµιµα από …………………………………κάτοχο του Α.∆.Τ. ………………, 

µε ΑΦΜ ……………… και  ∆ΟΥ ………………,  

συµφωνήθηκαν, συναποδέχθηκαν και συνοµολογούν τα ακόλουθα: 

Το Ε.Τ.Α.Α, όπως ανωτέρω εκπροσωπείται, σύµφωνα µε την απόφαση 

……………………………...του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η 

ανάθεση στο µειοδότη του διενεργηθέντος πρόχειρου διαγωνισµού, κατόπιν αξιολόγησης των 

υποβληθεισών προσφορών και αποδοχής της από …………………….προσφοράς του για την 

προµήθεια ενός έγχρωµου υπερηχοτοµογράφου γενικής χρήσης για το Ακτινολογικό τµήµα του 

Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών α ν α θ έ τ ε ι στον δεύτερο συµβαλλόµενο, τη προµήθεια του 

συγκεκριµένου είδους που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος µε τους εξής ειδικότερους 

όρους και συµφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙ∆ΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΤΙΜΕΣ 

Στο σηµείο αυτό θα συµπεριληφθεί η τεχνική προσφορά του Αναδόχου , την οποία υπέβαλε στον 

διαγωνισµό αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Τόπος παράδοσης είναι το ακτινολογικό τµήµα (4ος όροφος) του Ε.Τ.Α.Α. - Τοµέας Υγείας 

∆ικηγόρων Αθηνών, Χαρ. Τρικούπη 34, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα. Το µηχάνηµα θα παραδοθεί σε 

πλήρη λειτουργία µε απόλυτη ευθύνη του προµηθευτή εντός τριάντα (ηµερολογιακών) ηµερών 
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από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης (προσωρινή παραλαβή). Η οριστική παραλαβή του 

µηχανήµατος θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια ειδική επιτροπή, δεκαπέντε (ηµερολογιακές) 

ηµέρες µετά την προσωρινή παραλαβή του µηχανήµατος.  

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συµφωνηθείσα αµοιβή των ……………………€ πλέον Φ.Π.Α. θα καταβληθεί κατόπιν της 

νοµίµου εγκρίσεως του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο στο όνοµα 

του προµηθευτή. Η πιο πάνω τιµή, αφορά µηχάνηµα ελεύθερο, παραδοτέο και εγκατεστηµένο σε 

χώρο που θα υποδειχτεί από τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., κτίριο Χαρ. 

Τρικούπη 34.  

Για την εξόφληση του Αναδόχου έχει δεσµευτεί πίστωση ποσού 60.000,00 € µε την υπ’ αριθµ. 

178/31-01-2012 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 178 στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής του Τ.Υ.∆.Α.  

Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο θα υπολογιστούν στο καθαρό προ Φ.Π.Α. ποσό µε 

ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του ΜΤΠΥ. Επίσης, 

θα παρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 4% στο προ Φ.Π.Α. ποσό. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Τοµέα 

Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.  

Τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθεί το Τιµολόγιο Πώλησης – ∆ελτίο Αποστολής, είναι τα εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  : Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΦΜ         : 998146384 

∆ΟΥ         : IA’  ΑΘΗΝΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, Τ.Κ. 106 80 ΑΘΗΝΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΓΓΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ 

  
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµ. ………………… και ηµεροµηνία ………………. εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, της ……………………. 

………………………, ποσού …………………€  το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µέγιστης 

χρονικής διάρκειας έως έξι (6) µηνών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
Το προσφερόµενο µηχάνηµα καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών. Για όλο 

αυτό το χρονικό διάστηµα ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δωρεάν 

συντήρηση του µηχανήµατος (αποκατάσταση των βλαβών και ανωµαλιών λειτουργίας του, υλικά 
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και εργασίες). Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και ύστερα από σχετική 

απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., ο Ανάδοχος δύναται να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης.  

Για την τήρηση του όρου αυτού κατετέθη η µε αριθµ. ……………………εγγυητική επιστολή 

καλής λειτουργίας τ……… ……………………........, ποσού ……………….€ που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας, µη συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
O υποψήφιος Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται να υπογράψει 

τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 

κάθε δικαίωµα του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον εκτελεί πληµµελώς τις υποχρεώσεις του ή 

παραβεί τους όρους της υπογεγραµµένης σύµβασης.  

Στον υποψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

1. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

2. Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου, είτε από τους υπολοίπους που είχαν λάβει 

µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη 

ζηµία του Ε.Τ.Α.Α. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 

εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν 

θα πραγµατοποιηθεί η νέα προµήθεια, σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007. 

3. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του δηµόσιου 

τοµέα. 

4. Σε περίπτωση που η ανάθεση της προµήθειας σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου, γίνεται µε 

τροποποίηση όρων ή των προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της 

σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό 

της διαφοράς σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύψει από 

τροποποίηση των σχετικών όρων ή των προδιαγραφών της προµήθειας, η οποία 

συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 
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ΑΡΘΡΟ 7 - ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
 

1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το µηχάνηµα µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο 

που ορίζει η σύµβαση. 

2. Με απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο 

συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης του µηχανήµατος µπορεί σε αντικειµενικά 

δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 

προµηθευτή, που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση 

που ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) 

ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να 

παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς 

να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ο συµβατικός 

χρόνος φόρτωσης − παράδοσης του µηχανήµατος µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο 

όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 

αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις 

µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης − παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8  - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
 

1. Σε περίπτωση που το µηχάνηµα φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, 

κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του µέγιστου 

προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας του είδους που 

παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από 1/4 µέχρι το 1/2 του µέγιστου 

προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας του είδους που 

παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα 

ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη µέρα. 
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γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας του 

είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας του 

εκπρόθεσµα παραδοθέντος είδους, χωρίς τον ΦΠΑ.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας συµβάσεως θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε 

έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Π.∆. 

118/2007 και του Ν. 2286/95 και από τους όρους της διακήρυξης, οι οποίοι και αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει κατά την 

ερµηνεία ή εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία αντίγραφα, από τα οποία, αφού υπεγράφησαν 

από τους συµβαλλόµενους, έλαβαν από ένα ο καθένας τους. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΑ     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

             Αργύριος Ζαφειρόπουλος 

                   Πρόεδρος ∆.Σ. 

 

Ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα των όρων 

Ανδρέας Κουτσόλαµπρος 

Νοµικός Σύµβουλος 

 


