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ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 7/2009

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

(Ε.Τ.Α.Α.)

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ROCHE DIAGNOSTICS

(HELLAS) A.E.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

2

Στην Αθήνα σήμερα την 31/01/2011 μεταξύ:
Αφενός μεν του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία

«EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που

εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του

Αργύριο Ζαφειρόπουλο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της

παρούσας  με την υπ’ αριθμ. 108/3-12-2010 θέμα 86ο απόφαση του Δ.Σ. του

Ε.Τ.Α.Α. το οποίο στη συνέχεια θα αποκαλείται χάριν συντομίας «ΤΑΜΕΙΟ».

Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ROCHE DIAGNOSTICS
(HELLAS) A.E με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ της Δ.Ο.Υ ΧΧΧΧΧΧΧ
που  εδρεύει στην οδό Ακακιών 54α Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, Αττικής και
εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη  υπογραφή      της      παρούσας      από τον
Μιλτιάδη Λάσκο κάτοικο Αθηνών οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧ, με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧ, και
για την δεύτερη υπογραφή από τον Σταύρο Χησιμέλλη κάτοικο Βριλησσίων οδός
ΧΧΧΧΧΧΧΧ, με ΑΔΤ ΧΧΧΧΧΧ, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται χάριν
συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

Και αφού έλαβαν υπόψη ότι:
Με την υπ’αριθμ.πρωτ. 3526/08-07-2009 Διακήρυξη του Ταμείου σε συνδυασμό
με την απόφαση του Δ.Σ. που λήφθηκε κατά την Συνεδρίαση 32/03-06-2009 θέμα
13ο «Για την προμήθεια αντιδραστηρίων για προσδιορισμό βιοχημικών και
ανοσοχημικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού
(αναλυτών και αναλωσίμων) για τις ανάγκες του Τομέα Υγείας Δικηγόρων
Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α.» και μετά την υπ’αριθμ.συν 108/03-12-2010 θέμα 86ο

απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην
παραπάνω Ανάδοχο και η οποία ανακοινώθηκε σ’αυτήν με το υπ’αριθμ. πρωτ.
10817/21-01-2011 έγγραφο του Ταμείου.
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Με την παρούσα, το πρώτο συμβαλλόμενο Ταμείο αναθέτει στη δεύτερη
συμβαλλόμενη εταιρεία (καλούμενη στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτή
αναλαμβάνει σύμφωνα με την Νο 7/2009 διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση,
την προμήθεια α)των ειδών που περιλαμβάνονται στην από 17-08-2009
προσφορά της εταιρείας, Πίνακας 3 του Παραρτήματος Δ (υποχρεωτικές
εξετάσεις), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, β) των πιο κάτω
προαιρετικών εξετάσεων που εγκρίθηκαν με την 102/14-10-2010 θέμα 29ο

απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.,

α/α Εξέταση Ετήσιο κόστος
1 PTH 4.833,32
2 CRP (ποσοτικό) 1.704.62
3 Ra – test (ποσοτικό) 493,14
4 β - χοριακή 1.592,43
5 FSH 2.737,30
6 LH 3.181,62
7 PRG 2.036,76
8 E2 2.993,51
9 Προλακτίνη 2.481,08
10 DHEA - S 1.592,43
11 SHBG 1.764,32
12 TESTO 2.737,30
13 ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 1.504,43
14 IGA 1.006,73
15 IGG 1.006,73
16 IGM 1.006,73
17 IGE 1.236,22
18 CA 72,4 3.680,82
19 Ερυθρά IgG 1.810,55
20 Ερυθρά IgM 2.107,55
21 Τοχο IgG 2.525,73
22 Toxo IgM 2.525,73
23 CMV IgG 2.741,10
24 CMV IgM 3.261,10
25 Ant. HIV I II 3.271,64

υπό τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες :
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ΑΡΘΡΟ 1°: Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων για
προσδιορισμό βιοχημικών και ανοσοχημικών εξετάσεων με ταυτόχρονη
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (αναλυτών και αναλωσίμων) για τις ανάγκες
του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης και στην οικονομική
προσφορά της εταιρείας , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή - Τίμημα - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις
Το συνολικό τίμημα για την παροχή της εν λόγω προμήθειας αντιδραστηρίων
της παρούσας   ανέρχεται ενδεικτικά στο   ποσό   των εξακοσίων δέκα επτά
χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών
(617.699,73) για μια τριετία πλέον Φ.Π.Α. (150.067,02+55.832,89) Χ 3 χρόνια και
με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην προκήρυξη για αυξομείωση της ποσότητας.
Για τα επιμέρους υλικά της προμήθειας ισχύουν οι τιμές της από 17.8.2009
προσφοράς της αναδόχου που διατηρούνται σταθερές για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική,
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των επιμέρους υλικών που έχουν παραγγελθεί
κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου με βάση τα νόμιμα
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος, δηλαδή:

α)    Τιμολόγιο    πώλησης   των    υπό   προμήθεια   ειδών   για   παραλαβή
προηγούμενου μήνα
β)   Πρακτικό  παραλαβής  ποιοτικά   και  ποσοτικά  προϊόντων   μηνός  της
τριμελούς επιτροπής
γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του
Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται  δεκτές
άνευ   της   εκ  μέρους  του   καταθέσεως  των  αντίστοιχων παραστατικών
στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που
αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών
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δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και
κανονιστικές Διατάξεις.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά /
δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες
κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές
Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3° ; Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής
Η παροχή ,ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και
παραλαβής, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της Νο 7/2009
διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου , τα
οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης
Παραλαβή και παράδοση  προμήθειας
Η παραλαβή της προμήθειας αντιδραστηρίων, θα γίνεται στα γραφεία του
Τομέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (Χ.Τρικούπη 34 Αθήνα), ή όπου αλλού
ζητηθεί από το Ταμείο εντός της περιφέρειας Αττικής, από τριμελή
επιτροπή, που θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Τα ζητούμενα
υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την διαβίβαση
της αντίστοιχης παραγγελίας του Ταμείου προς τον Ανάδοχο. Η παράδοση των
υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που
προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό
προμήθεια υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από
υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Ταμείου. Ρητώς συμφωνείται ότι
στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί από
την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος της προμήθειας των αντιδραστηρίων αυτό
θα αντικαθίσταται από τον ανάδοχο με άλλο με ισοδύναμα ή βελτιωμένα
χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει μαζί με τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης
και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης
αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή
βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη
της προμήθειας.

Προϋπόθεση για την παραλαβή των αντιδραστηρίων είναι η επίδειξη της



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

6

λειτουργίας τους (εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία), η διενέργεια
των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης
και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύμβασης, η εκπαίδευση του
προσωπικού στη χρήση τους (εφόσον τούτο προβλέπεται από όρο της διακήρυξης
ή κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία) και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων
μετρήσεων που αφορούν την ιατρική ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και
τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό
αυτό, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1)
τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλο του, εφόσον του ζητηθεί.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του
Ταμείου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον Ανάδοχο μέσω του
αρμοδίου Τμήματος. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην προηγούμενη
παράγραφο, η οριστική παραλαβή των υλικών θα γίνεται εντός δύο (2) ημερών από
την προσήκουσα παράδοση τους στο Ταμείο.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης
- παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ενός
τετάρτου (1/4) αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Ταμείου, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ταμείου για την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007).Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου
παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά
τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η
διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου εκπτώτου.

ΑΡΘΡΟ 4°: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου
α) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό

δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Ταμείο. και του οποίου οι μισθοί,
ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον
Ανάδοχο.

β) Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.

γ) Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω
προμήθειας από τον Ανάδοχο ή τυχόν απόρριψης όλης ή μέρους της παραγγελίας,
επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.Δ. 173/90, του
Ταμείου διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση
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πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας.

ΑΡΘΡΟ 5°: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
εκτέλεση του Έργου, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας
κατέθεσε στο Ταμείο την υπ' αριθ. GRH083101 εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της Alpha Bank,η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης προμήθειας που του
κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με απεριόριστο χρόνο ισχύος, ήτοι
ποσού 61.770,00€. Η εγγυητική επιστολή αυτή θα επιστραφεί μετά την
οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και
ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Ταμείο σε περίπτωση
κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση
κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 6°: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ταμείου.

ΆΡΘΡΟ 7° Λύση - Καταγγελία της Σύμβασης -Έκπτωση Αναδόχου
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι τριετής.
Η σύμβαση θα ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία ανακοίνωσης
κατακύρωσης που θα αποσταλεί στον Ανάδοχο, με δικαίωμα του Ταμείου
να την παρατείνει μονομερώς μέχρι την ανάδειξη νέου Ανάδοχου και για
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.
Το Ταμείο  δικαιούται   να   καταγγείλει   τη   σύμβαση   σε   κάθε  περίπτωση
παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Ταμείου,
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της
σύμβασης εντολές του Ταμείου.
(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ,
(δ)   αν   ο   Ανάδοχος   πτωχεύσει,   τεθεί   υπό   αναγκαστική   διαχείριση   ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
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περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Ανάδοχου για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση του επαγγέλματος του.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο
τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία
εκτέλεσης της προμήθειας - μετά από μηνιαία προειδοποίηση του – αν
διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι
προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από
αίτηση του)ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Με την απόφαση
κήρυξης του Ανάδοχου 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.
Στον Ανάδοχο που  κηρύσσεται έκπτωτος από την  κατακύρωση,  την
ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Ταμείου, 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 Κ.Π.Δ. (Π.Δ.
118/2007).
Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των
οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους
όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητα του, είναι
δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από
απόφαση του Δ.Σ. Ταμείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.
118/2007).
Το Ταμείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των
μεταξύ τους υποχρεώσεων.
Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της εκάστοτε
τμηματικής παραγγελίας σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα
καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του
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Π.Δ. 118/2007.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Οι
ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα των οργάνων
του Ταμείου ή σε ανώτερη βία.

ΑΡΘΡΟ 8° Περίοδος εγγύησης- συντήρηση-ανταλλακτικά-συνοδός
εξοπλισμός
Ο συνοδός εξοπλισμός θα αποτελείται από:
Αναλυτικό σύστημα:
α) Τον αυτόματο ανοσοβιοχημικό αναλυτή cobas 6000 <c501/e601>.
S/N………………..
Υποστηρικτικός εξοπλισμός:
β) Το αντίστοιχο τροφοδοτικό ρεύματος αδιάλειπτης λειτουργίας για μια
τουλάχιστον ώρα (U.P.S.) τύπου on-line, H/Y & πρόγραμμα επεξεργασίας
αποτελεσμάτων ασθενών στα ελληνικά GRRLis.
γ)Σύστημα παραγωγής νερού εργαστηριακής ποιότητας (απιονισμός ύδατος)

Χώρα προέλευσης υλικών/Εργοστάσιο κατασκευής
Αναλυτές cobas 6000<c501/e601> Hitachi High Technologies Corporation

1-24-14 Nishi-Sinbashi
Minato-ku, Tokyo 105 8717 Iαπωνία
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Roche Diagnostics Gmbh,
Sandhofer Straße 116,
D-68305 Mannheim, Γερμανία

Εργοστάσιο κατασκευής
αντιδραστηρίων για αναλυτή cobas
6000<c501/e601>

Roche Diagnostics Gmbh,
Sandhofer Straße 116,
D-68305 Mannheim, Γερμανία

Xώρα προέλευσης υλικών
(κέντρο διανομής)

Roche Diagnostics Gmbh,
Sandhofer Straße 116,
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D-68305 Mannheim, Γερμανία

Μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού αρχίζει η περίοδος της εγγύησης
καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε ίσο χρόνο με την ισχύ της
σύμβασης και την διάρκεια παράτασης της, (ή όσο επιπλέον χρονικό διάστημα
αναφέρεται ενδεχομένως στην προσφορά του Ανάδοχου). Στη διάρκεια της
περιόδου αυτής ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου των
υλικών που θα προμηθεύσει στο Ταμείο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,
τους ειδικούς όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης του
διαγωνισμού, τα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και
κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο που έχει προσκομίσει. Η εγγύηση καλύπτει το
Ταμείο για όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/και ασυμφωνίας
των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού προς τα
συμφωνηθέντα.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Ανάδοχος οφείλει απροφάσιστα
και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Ταμείου να αποκαθιστά τη
βλάβη, τη δυσλειτουργία ή/ και ασυμφωνία των λειτουργικών και τεχνικών
χαρακτηριστικών του εξοπλισμού, ακόμη και με μερική ή ολική αντικατάσταση
αυτού.
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει σύμφωνα με την από Νο 7/2009
διακήρυξη, έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα της
σύμβασης, από την ημερομηνία παραλαβής του διατιθέμενου μηχανήματος με το
συγκεκριμένο εργοστασιακό αριθμό, ο οποίος θα αναγράφεται στη σύμβαση
προμήθειας των αντιδραστηρίων. Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται,
δαπάναις του, να επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος ή
ολόκληρο το σύστημα που έχει υποστεί βλάβη, χωρίς καμία επιβάρυνση του
Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.

·
Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος των
ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και της αμοιβής των τεχνικών που θα
απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, καθώς
επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα
πραγματοποιούνται στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση. Το σύνολο της
σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Ανάδοχο.
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Ο χρόνος ανταπόκρισης του Ανάδοχου για την αποκατάσταση της καλής
λειτουργίας του υλικού είναι αυτός που ορίζεται στην οικεία θέση της
διακήρυξης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις ως άνω

υποχρεώσεις του, το Ταμείο μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες
ενέργειες (π.χ. επισκευή ή αντικατάσταση) με δικά του έξοδα, με ταυτόχρονη
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. Κατ’ εξαίρεση, η
εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:
.1. Αποδεδειγμένα κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του εξοπλισμού από
υπαλλήλους του Ταμείου ή τρίτους.
.2. Επεμβάσεις στον εξοπλισμό από αναρμόδιους υπαλλήλους του Ταμείου ή
τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα από τον Ανάδοχο.
3. Περιπτώσεις    ζημίας    ή    καταστροφής   προκαλούμενης    από    θεομηνίες
(σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ.) ή από ανθρώπινες ενέργειες, κακόβουλες ή μη
(πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λπ.).
.4. Προσβολή του εξοπλισμού από κάθε είδους υγρά ή χημικές ουσίες (νερό,
αναψυκτικά, όξινα ή βασικά διαλύματα κ.λπ.)
5. Κακή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην οποία είναι τυχόν
συνδεδεμένος ο εξοπλισμός, διακοπές ρεύματος, απότομες πτώσεις τάσης κ.λπ.
Η   συντήρηση - επισκευή   του εξοπλισμού θα  γίνεται   στους  χώρους   του

Ταμείου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο Ανάδοχος μεριμνά για τη μεταφορά
του    εξοπλισμού    στις    δικές    του    εγκαταστάσεις,   για    την αποκατάσταση
της βλάβης ή δυσλειτουργίας, χωρίς επιπλέον χρέωση. Ο Ανάδοχος εγγυάται την
ύπαρξη ανταλλακτικών για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού
για χρονικό διάστημα τριών(3) ετών με μονομερή παράταση ενός έτους εφόσον
δεν έχει λήξει ο επόμενος διαγωνισμός, μετά τη λήξη της εγγύησης, όπως ρητά
αναφέρεται στην τεχνική του προσφορά.

ΆΡΘΡΟ 9° . Ανωτέρα Βία
Τα   συμβαλλόμενα   μέρη   δεν   ευθύνονται   για   την   μη   εκπλήρωση   των
συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του
καταστήματος ή του εργοστασίου του Ανάδοχου. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο
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κατάστημα ή στο εργοστάσιο του Ανάδοχου. Πλημμύρα, σεισμός, πόλεμος,
εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου) και εμπορικός
αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης
υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,
οφείλει να γνωστοποιήσει προς το Ταμείο με έγγραφό του και να επικαλεσθεί
τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Επί του θέματος αποφασίζει το Δ.Σ. του Ταμείου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Δ.Σ. του Ταμείου της ανώτερης βίας που
επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης
παράδοσης της προμήθειας.

ΆΡΘΡΟ 10°   .Τίμημα-Τρόπος πληρωμής
1 Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια
υλικού, τυχόν εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού, την εκπαίδευση του
προσωπικού του Ταμείου και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης
του Ανάδοχου  σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των

205.899,91 € πλέον Φ.Π.Α. ετησίως και 617.699,73 € συνολικά και αφορά
μόνον τα υλικά που παραγγέλλονται και παραδίδονται στο Ταμείο.
2Η πληρωμή του Ανάδοχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική,

ποιοτική   και   ποσοτική   παραλαβή   από   το   Ταμείο,   με   βάση   τη
συσκευασία,   την   περιγραφή   και   την   τιμή   των   ειδών,   όπως   αυτά
προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.
3. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση-του 100% της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο
35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής
των   ειδών   με   έκπτωση   ή  περίπτωση  επιβολής  προστίμων  ή  άλλων
οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Ανάδοχου.
4. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (90) ημερών, υπολογιζόμενων από την
επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.
.5.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα
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λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και
την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
5.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την
ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο
Ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό
φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την
επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω
προθεσμία, το Ταμείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία
2003/35)   της   29-6-2000   για   την   καταπολέμηση   των   καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α' 138/5-6-2003) και το
οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του
Ανάδοχου, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που
εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00)
ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο).
7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής
στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση
αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ)'
στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ.,
118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ανάδοχου (μη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων   δικαιολογητικών, παραλαβή   των   υλικών   με   έκπτωση   λόγω
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
9. Κατά   την   πληρωμή   του   τιμήματος   των   ειδών   παρακρατείται   ο
προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος
10. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων
βαρύνει το Ταμείο.
11. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον
Ανάδοχο
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ΆΡΘΡΟ 11°. Ειδικές Υποχρεώσεις του Ταμείου
Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, το Ταμείο έχει τις εξής ειδικές
υποχρεώσεις, ως προς ό,τι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια εξοπλισμού:
α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του εξοπλισμού και το χειρισμό του από
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
β) Να προφυλάσσει τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς,
οφειλόμενης   σε   υπαιτιότητα   υπαλλήλων   του    Ταμείου   ή   τρίτων προσώπων
ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λπ.).
γ) Να γνωστοποιεί στον Ανάδοχο οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη
ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού, χωρίς να προβαίνουν μονομερώς σε
οποιαδήποτε προσθήκη - παρέμβαση ή τροποποίηση στο υλικό, αλλαγή
εξαρτημάτων   κ.λπ.,    παρά   μόνον   έπειτα   από   προηγούμενη    σχετική
συνεννόηση με τον Ανάδοχο.
δ) Να διευκολύνει την είσοδο των τεχνικών του Ανάδοχου για την παροχή υπηρεσιών
στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένο το υλικό, να παρέχει επαρκή χώρο για
κάθε απαραίτητη  εργασία αποκατάστασης των τυχόν βλαβών ή
δυσλειτουργιών, καθώς και κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την ταχεία εκτέλεση
των σχετικών εργασιών

ΆΡΘΡΟ 12°. Τροποποίηση της Σύμβασης
Η   σύμβαση   μπορεί να  τροποποιηθεί,   όταν  συμφωνήσουν  γι’   αυτό  τα
συμβαλλόμενα   μέρη.   Οποιαδήποτε  όμως,   τροποποίηση  των  όρων  της
παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από
τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με
προφορική συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 13°. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών
Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε θέμα που δεν
ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΠΔ
118/2007 και εν γένει οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.
Σε περίπτωση  διαφορών, που  ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, το
Ταμείο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση
τους, σύμφωνα με τους κανόνες .της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου
συμφέροντος.
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Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.

ΆΡΘΡΟ 14°. Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 15°. Παράρτημα - Διέποντα το έργο έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και
αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους
μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και
συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:

1. Η υπ’αριθμ.πρωτ3526/08-07-2009 Διακήρυξη με όλα τα παραρτήματά της
και τα συνοδευτικά της έγγραφα.

2. Η από 17/08/2009 Προσφορά (οικονομική και τεχνική) του αναδόχου με
όλα τα συνοδεύοντα αυτήν έγγραφα.

ΆΡΘΡΟ 16°. Λοιποί Όροι
1.     Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και
συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως
έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου όλες τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Κατά τον  αυτό τρόπο
εγγυάται  την εκτέλεση της  υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι
αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα,
θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2)
πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους
συμβαλλόμενους., έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
Νομικός Σύμβουλος


