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Ζχοντασ υπόψθ:
Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
Σον Ν.3429/2005(ΦΕΚ 314/Α/27-12-2005) «Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»
Σον Ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/30-3-1963) «Περί ανωνφμων εταιρειϊν»
Σο Π.Δ. 23/2006 (ΦΕΚ 19/Α/7-2-2006) «Καταςτατικό τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ «Ανϊνυμθ
Εταιρεία Μονάδασ Τγείασ («Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε.»)»
τισ αποφάςεισ:
Σθν υπ’ αρικ. 14(κζμα 2)/05-05-2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ανϊνυμθσ
Εταιρείασ Μονάδων Τγείασ (ΑΕΜΤ Α.Ε.) µε κζµα «Ζγκριςθ διενζργειασ πλειοδοτικοφ
διαγωνιςμοφ για τθν πϊλθςθ αξονικοφ τομογράφου Πολυκλινικισ Ολυμπιακοφ Χωριοφ»

Προκηρφςςει

Δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό µε για τθν ανάδειξθ πλειοδότθ ςε ευρϊ για τθν πϊλθςθ αξονικοφ
τομογράφου τθσ Πολυκλινικισ του Ολυμπιακοφ Χωριοφ.

Σο κατϊτατο ποςό πλειοδοςίασ που αποτελεί τθν τιµι εκκίνθςθσ, κακορίηεται ςτο ποςό των δζκα
χιλιάδων ευρϊ (10.000€).

Προςφορζσ ςε κατϊτερο ποςό από το κακοριηόμενο ωσ άνω κατϊτερο όριο πλειοδοςίασ κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δεν κα λαμβάνονται υπόψθ.
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ΜΕΡΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Άρθρο 1: Σόποσ – Χρόνοσ Διενζργειασ Διαγωνιςµοφ
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΕΔΡΑ ΑΕΜΤ Α.Ε.
Γεωργίου Δαμάςκου 1,
Πολυκλινικι
Ολυμπιακοφ Χωριοφ,
Αχαρνζσ, τκ 13677

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
06 ΙΟΤΝΙΟΤ 2017

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΣΡΙΣΗ

13:00 μμ

Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςµοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςµό ι οι
νόµιµοι εκπρόςωποι αυτϊν, που απαραίτθτα κα πρζπει να ζχουν νόµιµο παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ πρόςκλθςθσ είναι αναρτθμζνο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ανακζτουςασ αρχισ: http://www.aemy.gr, κακϊσ και ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ».

Άρθρο 2: ∆ιενζργεια Διαγωνιςµοφ - Αξιολόγηςη Προςφορών

Ο παρόν διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί με προφορικζσ προςφορζσ. Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ
Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κα ανακοινϊςει τθν προςφορά εκάςτου πλειοδότθ και ο διαγωνιςμόσ κα
ςυνεχιςτεί με προφορικζσ προςφορζσ μζχρι τθν ανάδειξθ του τελευταίου πλειοδότθ.
Κάκε επόμενθ τθσ αρχικισ προφορικι προςφορά πρζπει να είναι ανϊτερθ του ελάχιςτου ορίου
τουλάχιςτον κατά 2% αυτοφ.
Κάκε προςφορά είναι υποχρεωτικι για τον πλειοδότθ θ δε υποχρζωςθ αυτι μεταβαίνει διαδοχικά από
τον πρϊτο ςτουσ επόμενουσ και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.
Εάν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να το δθλϊςει ςτθν Επιτροπι προςκομίηοντασ
ςχετικό πλθρεξοφςιο.
Οι προςφορζσ εγγράφονται ςε Πρακτικό Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ το οποίο υπογράφεται και από τουσ
πλειοδότεσ.
Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διακιρυξθσ, τθσ ςυμμετοχισ πλειοδότθ ι τθσ νομιμότθτασ διεξαγωγισ του
διαγωνιςμοφ επιτρζπεται θ υποβολι ενςτάςεων ενοποιϊν τθσ Επιτροπισ θ οποία αποφαίνεται
οριςτικϊσ επ’ αυτϊν. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται μόνο από όςουσ ςυμμετείχαν ςτο διαγωνιςμό,
εγγράφωσ και κατά τθ διάρκεια αυτοφ ι το αργότερο εντόσ 24 ωρϊν από τθ λιξθ τθσ διενζργειασ
αυτοφ.

Άρθρο 3: Διάθεςη Διακήρυξησ
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Σο πλιρεσ κείμενο τθσ πρόςκλθςθσ είναι αναρτθμζνο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ανακζτουςασ αρχισ: http://www.aemy.gr
ε περίπτωςθ που υπάρχουν επιπλζον διευκρινιςεισ ι τροποποιιςεισ που κα προκφψουν, κα
δθμοςιεφονται ςτον ίδιο διαδικτυακό τόπο και κα αποτελεί ευκφνθ του ενδιαφερομζνου να λάβει
γνϊςθ για αυτζσ.
Ενςτάςεισ κατά τθσ νοµιµότθτασ του διαγωνιςµοφ µε το αιτιολογικό τθσ µθ πλθρότθτασ του
παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςµοφ και τθν ςυμμετοχι ςε αυτόν
ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

ΑΡΘΡΟ 4. Σρόποσ Τποβολήσ Προςφορών
Οι προςφορζσ ςτθν ζδρα τθσ ΑΕΜΤ Α.Ε. κατά τθν προκακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα, ςε ανοιχτι
ςυνεδρίαςθ.
Η πλειοδοςία διενεργείται με προφορικζσ προςφορζσ.

ΑΡΘΡΟ 5. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακζσ
θµζρεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςµοφ.
Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα Διακιρυξθ
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Τπθρεςία πριν από τθ λιξθ τθσ
κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθµα ίςο µε το χρόνο ιςχφοσ αυτισ.

ΑΡΘΡΟ 6. Δικαίωµα ςυμμετοχήσ
Δικαίωµα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςµό ζχουν:
I.

Φυςικά θ νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ θ τθσ αλλοδαπισ

II.

υνεταιριςµοί

Άρθρο 7: Ενςτάςεισ
Ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςε αυτόν ι τθσ
νομιμότθτασ διενζργειασ του, υποβάλλονται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ, θ οποία αποφαίνεται οριςτικά
προσ αυτζσ. Οι εν λζγω ενςτάςεισ, υποβάλλονται μόνο από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό
εγγράφωσ κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του ι εντοσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθ λιξθ τθσ
διενζργειασ του.
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Άρθρο 8 : Προςφερόμενη Σιµή
Η προςφερόμενθ τιµι δίνεται ςε ευρϊ. Προςφορά που δίνει τιµι ςε ςυνάλλαγµα ι µε ριτρα
ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Οι τιµζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον πλειοδότθ, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ που κα
υπογραφεί.
Αποκλείεται ανακεϊρθςθ τθσ τιµισ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του αναδόχου.

Άρθρο 9 : Κατακφρωςη του διαγωνιςµοφ
Σο κριτιριο για τθν κατακφρωςθ και τθν τελικι επιλογι του αναδόχου είναι θ υψθλότερθ οικονομικι
προςφορά.
Σθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ αποφαςίηει το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το
οποίο όμωσ δφναται να κρίνει το αποτζλεςμα αςφμφορο και να επαναλάβει το διαγωνιςμό με ίδιουσ ι
νζουσ όρουσ, χωρίσ από όλεσ αυτζσ τισ ενζργειεσ να προκφπτει δικαίωμα ι κάποια αξίωςθ των
διαγωνιηομζνων κατά του τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
ε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ το Δ.. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ δφναται να τον
επαναλάβει.
Η απόφαςθ του υμβουλίου Διοίκθςθσ περί κατακυρϊςεωσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ
ανακοινϊνεται ςτον πλειοδότθ εγγράφωσ. Με τθν κοινοποίθςθ αυτι προςκαλείται να υπογράψει εντόσ
δζκα (10) θμερϊν τθ ςχετικι ςφμβαςθ.
Εάν περάςει άπρακτθ θ παραπάνω προκεςμία των δζκα (10) θμερϊν το Δ.. τον κθρφςςει ζκπτωτο και
καλεί τον επόμενο πλειοδότθ. Η Ανακζτουςα Αρχι, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, διατθρεί κάκε επιφφλαξθ
για οποιαδιποτε ηθμία που προζρχεται από τθν παραπάνω υπαναχϊρθςθ του πλειοδότθ αναδόχου.

Άρθρο 10 : Περιγραφή Εξοπλιςμοφ

PHILIPS - Brilliance 6 slices, υδρόψυκτοσ, καταςκευισ 2004.
Η λυχνία ζχει κάνει περίπου 750.000 τομζσ.
Η ςυντιρθςθ μζχρι το 2015 γινόταν από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία (PHILIPS).

Άρθρο 11: Σρόποσ Εξόφληςησ
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Πλθρωμι 100% τθσ κακοριςκείςασ από τθν πλειοδοτικι διαδικαςία τιμι αγοράσ με τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ και πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν απεγκατάςταςθσ του αξονικοφ.

Άρθρο 12 : Τποχρεώςεισ Πλειοδότησ
Ο πλειοδότθσ – ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να απεγκαταςτιςει τον αξονικό τομογράφο και να τον
ζχει απομακρφνει από το χϊρο τθσ ΑΕΜΤ Α.Ε. εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν. Η
απεγκατάςταςθ και μεταφορά του αξονικοφ γίνεται με πλιρθ ζξοδα και ευκφνθ αποκλειςτικά του
αναδόχου.

Η ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΗ ΑΕΜΤ Α.Ε.
Δρ. Γεωργία ΑΘαναςίου
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