ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Α.Π.: 154/ 18-9-2013
Θεσσαλονίκη, 18/9/2013

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:
«Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα
στεγαστεί στο κτίριο του ΚΕΘΕA, επί της οδού Πίνδου 4 Θεσσαλονίκη», συνολικού
προϋπολογισμού 24.000,00 με ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων).
Το αντικείμενο του παρόντος αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του
εξοπλισμού του Οδοντιατρείου, που θα στεγαστεί στο κτίριο του ΚΕΘΕA, επί της
οδού Πίνδου 4, Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που
περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Α΄.
ΟΡΟΣ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις
νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν και
διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και
ικανότητα και εξειδίκευση σε αντίστοιχα έργα, με αυτό που αποτελεί αντικείμενο
του παρόντος.
Β. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή
απορρίψεως να προσκομίσουν σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς με τα στοιχεία
του Διαγωνισμού ο οποίος θα περιλαμβάνει:
1. Σφραγισμένο υποφάκελο
τεχνικής προσφοράς και δικαιολογητικών
συμμετοχής στον οποίο θα περιλαμβάνονται:
i. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό
κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, οι οποίες θα ανέρχονται σε ποσοστό
5% επί του συνολικού Προϋπολογισμού του παρόντος. Οι εγγυητικές
επιστολές θα παρέχονται από τράπεζες ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων. Οι εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ.

Οι εγγυητικές επιστολές θα αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης
υπέρ της οποίας παρέχονται, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση, τον
τίτλο του Διαγωνισμού για τον οποίο δίδεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος,
όπως αυτά προβλέπονται στους Όρους Συμμετοχής, καθώς και το ότι ο
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος των ενστάσεων διαιρέσεως και
διζήσεως, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να ισχύουν επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση
παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγυήσεις με μικρότερο χρόνο ισχύος
δεν γίνονται δεκτές και έχουν ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως
απαράδεκτης. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στον ανάδοχο από το Διοικητικό Συμβούλιο
ΚΕΘΕΑ, οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν σε όλους τους υπόλοιπους
συμμετέχοντες εντός πέντε (5) ημερών. Στον επιλεγέντα ανάδοχο η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής θα επιστραφεί με την υπογραφή της σύμβασης και την
ταυτόχρονη προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που
ορίζεται στον όρο 3 του παρόντος.
ii. Συμπλήρωση αναλυτικά της Τεχνικής Προσφοράς (Παράρτημα Γ), στο μέρος
που αφορά τον εξοπλισμό και συγκεκριμένα στην απάντηση, θα πρέπει να
περιγράφεται αναλυτικά και με σαφήνεια ο προτεινόμενος εξοπλισμός. Στην
τεχνική προσφορά να περιλαμβάνεται ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ,
ο χρόνος εγγύησης, το παρεχόμενο service, τυχόν πρόσθετες παροχές, καθώς
και κάθε άλλο τυχόν στοιχείο ή προδιαγραφή.
iii. Οι όροι συμμετοχής υπογεγραμμένοι σφραγισμένοι από τον νόμιμο
εκπρόσωπο.
iv. Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να
παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί
υπόψη για την υλοποίηση του έργου και θα συμβάλλει στην αρτιότερη
παρουσίαση της πρότασής του, για την επιτυχή διεκπεραίωσή του.
v. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται και αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια για το
σύνολο των προσφερόμενων ειδών.
vi. Η αναφορά οποιασδήποτε τιμής στους εν λόγω πίνακες και γενικότερα στην
τεχνική προσφορά, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
Η αναφορά οποιασδήποτε τιμής στους εν λόγω πίνακες και γενικότερα στην τεχνική
προσφορά, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

2. Σφραγισμένο υποφάκελο οικονομικής προσφοράς.
Η υποβολή της Προσφοράς θα γίνει με την συμπλήρωση του συνημμένου
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Β΄). Οι Προσφορές θα
πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, κατά
φύλλο.
Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, δεν
υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση και
παράδοση του έργου.
Γ. Οι Προσφορές θα υποβάλλονται στο Λογιστήριο του Θεραπευτικού
Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στην οδό Πίνδου 4, σε σφραγισμένο φάκελο,
που να φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Έρευνα Αγοράς για την ανάδειξη του
Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του
οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο του ΚΕΘΕA επί της οδού Πίνδου 4
Θεσσαλονίκη » και τα στοιχεία του αποστολέα.
Δ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι, Πέμπτη 03-10-2013 και ώρα 12:00μμ
Ε. Προσφορές που περιέρχονται στο ΚΕΘΕΑ με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην
αρμόδια Επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών πριν την εκπνοή της προθεσμίας
που καθορίζεται παραπάνω, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες
που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο στο ΚΕΘΕΑ μετά την
αναφερόμενη πιο πάνω ημέρα και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται στους συμμετέχοντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
ΣΤ. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι
(120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταθέσεώς τους. Η ισχύς των
προσφορών μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από το ΚΕΘΕΑ, πριν από τη λήξη
τους και με ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω
προβλεπόμενο. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν
για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Ζ. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τονίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν
το σύνολο του υπό εκτέλεση έργου, αποκλειόμενης ως απαράδεκτης κάθε
προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα ή μέρος του υπό εκτέλεση έργου. Επίσης,
προσφορά συμμετέχοντος, η οποία είναι αόριστη ή δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή
περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Θ. Η για οποιοδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα
για τον προσφέροντα.
Ι. Εφόσον οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος με αντιπρόσωπό
τους, θα πρέπει να προσκομίζουν Παραστατικό Εκπροσώπησης.
Κ. Για τον προτεινόμενο εξοπλισμό θα ληφθούν υπόψη, κατά την αξιολόγηση, στην
τεχνική προσφορά, πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες
υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. ISO, CCITT, ΕΛΟΤ κλπ), αναγνωρισμένης
αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα του προσφερόμενου
υλικού και η συμμόρφωση με τα τεχνικά και ποιοτικά standards τα οποία
ισχυρίζεται ότι πληροί.

ΟΡΟΣ 2: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας του
Διαγωνισμού την Πέμπτη 03-10-2013 και ώρα 12:00μμ, στο κτίριο επί της οδού
Πίνδου 4, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.
2.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την εξής διαδικασία:
α) Αρχικά Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και ο
υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς και των δικαιολογητικών συμμετοχής
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την παραπάνω Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά κατά φύλλο.
β) Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και των δικαιολογητικών
συμμετοχής των διαγωνιζομένων.
γ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται.

3.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού, ακόμη κι
αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένη να
ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων προς τους όρους της Διακήρυξης.

4.

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς
επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

5.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από
έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

6.

Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του Διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί
εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και
αποδεκτές προσφορές.

7.

Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να κάνει
ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους
συμμετέχοντες.

8.

Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από
τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιμών.

ΟΡΟΣ 3 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:













Το κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη
προσφορά.
Μετά την έγγραφη ανακοίνωση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέσα σε χρονικό
διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, προσκομίζοντας φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα και προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης .
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίσης με ποσοστό 10% της συμβατικής
αξίας (προ ΦΠΑ) του παρόντος με χρόνο ισχύος ένα (1) έτος μετά την
ημερομηνία που ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην προσφορά του ότι θα
ολοκληρώσει και παραδώσει το έργο στο ΚΕΘΕΑ
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο ένα
έτος μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου με την
υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
μεταξύ των συμβαλλομένων.
Ο Ανάδοχος οφείλει την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού εντός τριάντα
(30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού
με το ΚΕΘΕΑ .
Η μη έγκαιρη καθώς και η μη συνεπής πραγματοποίηση της προμήθειας
από οποιαδήποτε αιτία εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει το
δικαίωμα στο ΚΕΘΕΑ, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, λύοντας την
σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση του Αναδόχου.
Προσφορές που παρεκκλίνουν του χρόνου εκτέλεσης, ολοκλήρωσης και
παράδοσης του έργου
όπως ορίζεται στους όρους της παρούσας,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η μη έγκαιρη έναρξη των εργασιών, από οποιαδήποτε αιτία εκτός των
περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει το δικαίωμα στο ΚΕΘΕΑ, να κηρύξει
έκπτωτο τον ανάδοχο, λύοντας την σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση για
αποζημίωση.



Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την
εκτέλεση των εργασιών και το ΚΕΘΕΑ ουδεμία ευθύνη θα φέρει για το
εργατοτεχνικό υλικό του Αναδόχου. Το ΚΕΘΕΑ δεν θα φέρει καμία ευθύνη
για τις εργασίες που θα εκτελούνται, καθώς και για τυχόν ατύχημα που θα
μπορούσε να συμβεί εντός του χώρου των εργασιών στο εργατοτεχνικό
προσωπικό που θα απασχολήσει ο Ανάδοχος.

ΟΡΟΣ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Το τιμολόγιο αγοράς θα εκδοθεί στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ.
Η εξόφληση του Αναδόχου θα γίνει το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών μετά την
παραλαβή, την εγκατάσταση και την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού, από τριμελή
Επιτροπή που θα οριστεί από το ΚΕΘΕΑ και θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης –
παραλαβής.
Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του Αναδόχου θα γίνει παρακράτηση
2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007).

ΟΡΟΣ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία με τον Ανάδοχο όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται με απόφασή του να αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή
επαναλάβει τη διαδικασία, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε αξίωση.
Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, με την κα.
Εύα Χατζοπούλου, τηλ. 2310544939 , 2310539085.

Ο Αν. Υπεύθυνος
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα
όλους τους παραπάνω όρους συμμετοχής

Χρήστος Βέττας
Ο Προσφέρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α΄ Τεχνική Περιγραφή
Β΄ Οικονομική προσφορά
Γ΄ Τεχνική Προσφορά

