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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ
ΔΡΓΟ «ΔΠΔΚΣΑΔΙ – ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ SINGULAR
ENTERPRISE (SEN) ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΥΧΡΙΟΤ»
Η Αλώλπκε Δηαηξεία Μνλάδσλ Τγείαο (Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.) αθνύ έιαβε ππόςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3293/04 (ΦΔΚ 231/26.11.2004) «Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ,
πλήγνξνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,

2.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3429/2005 (ΦΔΚ 314/27-12-2005) «Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη
Οξγαληζκνί».

3.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο
εηαηξείαο, ΦΔΚ 3638/ΣΑΔ & ΔΠΔ/29-05-2007 – Παξάξηεκα 1 «Καλνληζκόο Οηθνλνκηθήο
Λεηηνπξγίαο & Γηαρείξηζεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο Μνλάδσλ Τγείαο» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρύεη,

4.

Σα πξνβιεπόκελα ζην πιαίζην ηνπ άμνλα δξάζεο 1-Α (ρέδην Γξάζεο ΙII) ηνπ
ηξαηεγηθνύ θαη Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ ηεο εηαηξείαο πεξηόδνπ 2010-2012 κε
αληηθείκελν ηελ «πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο
Πνιπθιηληθήο» όπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 20 (ζέκα 7ν)/10-12-2009 απόθαζε ηνπ
Γ.. ηεο Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.,

5.

Σνλ εγθεθξηκέλν βάζεη ηεο ππ΄ αξ. 8(ζέκα 2ν)/14-05-2010 απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο όπσο έρεη απνηππσζεί ζηνλ ΚΑΔ 16.17.01 «
Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα – Γηαζύλδεζε Πξνγξακκάησλ»,

6.

Tελ από 22/7/2010 Αλαιπηηθή Έθζεζε ηνπ Δζσηεξηθνύ Διεγθηή ηεο εηαηξίαο ε νπνία
εγθξίζεθε από ηελ 2/30-07-2010 πλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηελ νπνία
επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία θαη ε αλαγθαηόηεηα πινπνίεζεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ,

7.

Σελ ππ’ αξ. 13(Θέκα 2ν)/15-10-2010 Απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ
έγθξηζε

δηελέξγεηαο

πξόρεηξνπ

δηαγσληζκνύ

κε

ζέκα

«ΔΠΔΚΣΑΔΙ

–

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ SEN ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ
ΥΩΡΙΟΤ»
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Πξόρεηξν δηαγσληζκό κε ζπιινγή πξνζθνξώλ, γηα ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ γηα ην έξγν ηεο
Παξακεηξνπνίεζεο ηνπ SEN ζηελ Πνιπθιηληθή ηνπ Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ (ΠΟΥ).
Κριηήριο καηακύρωζης

ηοσ διαγωνιζμού θα είναι η ταμηλόηερη ηιμή, όπσο ζα

πξνθύςεη από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.
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Πξνϋπνινγηζκόο έξγνπ: ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξώ (45.000€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
(23%).
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δώδεθα (12) κήλεο θαη δηαθξίλεηαη
ζε δπν ζηάδηα :
 1o ζηάδην θαηά ην νπνίν ζα νινθιεξσζεί ιεηηνπξγηθά ην έξγν εληόο δύν (2) κελώλ
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζα ζπλνδεύεηαη από πξαθηηθό (πξσηόθνιιν)
πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
 2ν ζηάδην θαηά ην νπνίν ζα δηελεξγεζεί έιεγρνο ηεο νξζήο εθηέιεζεο

ηνπ έξγνπ

ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο θαη ζα εθδνζεί ην πξαθηηθό (πξσηόθνιιν)
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
------------------------ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΡΟΟΝΣΑ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ
σπεύθσνες δηλώζεις ηνπ Ν. 1599/1986 δηά ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηνπο ζηηο νπνίεο λα
δειώλνπλ όηη:
1. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ησλ
νπνίσλ έιαβαλ γλώζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη, θαιύπηεη ην ζύλνιν ηνπ
πξνθεξπζζόκελνπ έξγνπ θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή είλαη αιεζή θαη
αθξηβή.
2. Γελ έρνπλ θξηζεί πνηέ από αξκόδην όξγαλν έλνρνη ςεπδώλ δειώζεσλ, θαηά ηελ
παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ ηνπο δεηήζεθε από ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο.
3. Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν
ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηόηεηα πνπ
απνδεδεηγκέλσο λα δηαπηζηώζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή.
4. Όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, παύζε εξγαζηώλ, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ
έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
5. Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ
αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
6. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην/επαγγεικαηηθό κεηξών.
7. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο ζπκκεηνρήο αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ζα
πξνζθνκίζεη

γηα

ηε

ζύλαςή

ηεο

ζύκβαζεο

εληόο

πξνζεζκίαο

δέθα

(10)
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εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηα ππό
ζηνηρείν 4,5,6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή ή ζε
λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα, γηα ηα νπνία θαηαζέηεη ζήκεξα ππεύζπλε δήισζε.
ε πεξίπησζε κε λνκίκνπ θαη εκπξνζέζκνπ ππνβνιήο ησλ δεηνύκελσλ ππό ζηνηρείσλ 4,5,6
δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ αλαθεξπζζόκελν ΑΝΑΓΟΥΟ, ε Δηαηξεία είηε ζα πξνβεί ζηελ επηινγή
ηνπ ακέζσο επόκελνπ κεηνδόηε είηε ζα δηελεξγήζεη εθ λένπ ηνλ δηαγσληζκό.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ ζα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο
Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο ηνπο, θαζώο θαη ό,ηη άιιν απαηηείηαη κέρξη ηελ
εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, αιιηώο νη πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο.
Οη πξνζθνξέο (νηθνλνκηθή θαη ηερληθή) ζα ππνβάιινληαη ζε δύο ανηίγραθα ζε θαιά
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, κέζα ζε θύξην θάθειν, ζηνλ νπνίν θα αναγράθονηαι εσκρινώς:
1.

Η πξόηαζε «ΔΠΔΚΣΑΔΙ – ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ SEN ΣΗΝ
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΥΩΡΙΟΤ», κε θεθαιαία γξάκκαηα.

2.

Η πιήξεο επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο, ήηνη: ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΩΝ
ΤΓΔΙΑ Α.Δ., ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ αξ 1, ΑΥΑΡΝΑΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΥΩΡΙΟ, ΣΚ 136 77.

3.

Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο δηαθήξπμεο.

4.

Η πξνζεζκία ππνβνιήο θαη ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ.

5.

Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ.

Μέζα ζην θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά,
ηερληθή πξνζθνξά θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Α. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (ππεύζπλεο δειώζεηο θαηά ην Άξζξν 1. ηεο παξνύζαο
δηαθήξπμεο) ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ππνθάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
1. Η πξόηαζε “ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΔΠΔΚΣΑΔΙ –
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ SEN ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ
ΥΩΡΙΟΤ»”, κε θεθαιαία γξάκκαηα.
2. Η πιήξεο επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο, ήηνη: ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΩΝ
ΤΓΔΙΑ Α.Δ, ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ αξ 1, ΑΥΑΡΝΑΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΥΩΡΙΟ, ΣΚ 136 77.
3. Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο δηαθήξπμεο.
4. Η πξνζεζκία ππνβνιήο θαη ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ.
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5. Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ.
Β. Η ηερληθή πξνζθνξά ζα ππνβάιιεηαη ζε δύν αληίγξαθα, κε ηελ έλδεημε πξσηόηππν θαη
αληίγξαθν, ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν , ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
1. Η

πξόηαζε

“ΣΔΥΝΙΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΑ

ΓΙΑ

ΣΟ

ΔΡΓΟ

«ΔΠΔΚΣΑΔΙ

–

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ SEN ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ
ΥΩΡΙΟΤ»”, κε θεθαιαία γξάκκαηα.
2. Η πιήξεο επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο, ήηνη: ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΩΝ
ΤΓΔΙΑ Α.Δ, ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ αξ 1, ΑΥΑΡΝΑΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΥΩΡΙΟ, ΣΚ 136 77.
3. Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο δηαθήξπμεο.
4. Η πξνζεζκία ππνβνιήο θαη ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ.
5. Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ.
Ο θάθεινο ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ην έξγν «ΔΠΔΚΣΑΔΙ – ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΔΙ
ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ SEN ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΥΩΡΙΟΤ» ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη:
1. ηνηρεία

ηνπ

ππνςήθηνπ

αλαδόρνπ

(επσλπκία/πιήξεο

λνκηκνπνίεζε,

δηεύζπλζε,

ηειέθσλν, θαμ, όλνκα λόκηκνπ εθπξνζώπνπ).
2. ηνηρεία

εηαηξηθνύ

πξνθίι

(ίδξπζε,

λνκηκνπνίεζε,

νξγάλσζε,

ιεηηνπξγία

-

δξαζηεξηόηεηεο εηαηξείαο, Γ.Ο.Τ., Α.Φ.Μ.).
3. Τπεύζπλε δήισζε λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεισζέλησλ
ζηνηρείσλ.
4. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο
δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα.
5. Πξνεγνύκελε εκπεηξία ελαζρόιεζεο κε παξεκθεξέο έξγν θαη πξόζθαην πειαηνιόγην ηεο
εηαηξίαο.
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηόλ, ιόγσ ηνπ κεγάινπ
ηνπο όγθνπ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηόηε ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη
αθνινπζνύλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε “ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ”
θαη κε αλαγξαθόκελα όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.
Γ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ππνθάθειν, επίζεο κέζα
ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
1. Η

πξόηαζε

“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΑ

ΓΙΑ

ΣΟ

ΔΡΓΟ

«ΔΠΔΚΣΑΔΙ

–

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ SEN ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ
ΥΩΡΙΟΤ»”, κε θεθαιαία γξάκκαηα.
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2. Η πιήξεο επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηεο Δηαηξείαο, ήηνη: ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΩΝ
ΤΓΔΙΑ Α.Δ., ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ αξ 1, ΑΥΑΡΝΑΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΥΩΡΙΟ, ΣΚ 136 77.
3. Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο δηαθήξπμεο.
4. Η πξνζεζκία ππνβνιήο θαη ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ.
5. Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ.
Οη πξνζθνξέο πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο, αξηζκεκέλεο,
ρσξίο ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζώζεηο θαη λα αλαγξάθνπλ επθξηλώο ηα πιήξε ζηνηρεία
ηνπ πξνζθέξνληνο.
Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζώζεηο, δηαηππώζεηο ή πξνζζήθεο νη
νπνίεο ηελ θαζηζηνύλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο νξηζκέλεο Δπηηξνπήο.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή εθπξόζεζκα
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη
απνδεθηή θακία δηεπθξίληζε ή απόθξνπζε όξνπ ηεο δηαθήξπμεο.
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα δύν (2) κήλεο από ηελ θαηάζεζή
ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ παξνύζα
δηαθήξπμε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Η ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ ησλ ππνςεθίσλ δύλαηαη λα παξαηαζεί εθόζνλ δεηεζεί από ηελ
Δηαηξεία πξηλ από ηε ιήμε ηνπο, θαηά αλώηαην όξην γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην
πξνβιεπόκελν από ηελ δηαθήξπμε, ήηνη γηα δύν (2) επηπιένλ κήλεο.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα αλαγξάθεη θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ όηη απνδέρεηαη
πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο Πξόζθιεζεο - Γηαθήξπμεο.
Σα παραπάνω ιζτύοσν επί ποινή αποκλειζμού.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ
Η πξνζθεξόκελε ηηκή δίλεηαη σο εμήο:
Σν ζπλνιηθό θόζηνο ζε επξώ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ
23%, θαζώο θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ 23%.
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Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζε πίλαθα, ε ρξέσζε αλά ώξα απνθιεηζηηθά γηα εξγαζίεο
πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ εθηόο ηνπ ηαθηηθνύ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Π.Ο.Υ.
όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 7 - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΔΠΔΚΣΑΔΙ –
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ SEN ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ
ΥΩΡΙΟΤ» ηεο παξνύζεο, ήηνη γηα εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή κεηά ηηο 19:00, αββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο.
θάικαηα θαη αλαληηζηνηρίεο νινγξάθσλ θαη αξηζκεηηθώλ ηηκώλ, ινγηζηηθά ιάζε ζε
αζξνίζκαηα θαη γηλόκελα δηνξζώλνληαη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή επί ηε βάζεη ησλ
νινγξάθσλ ηηκώλ, νη νπνίεο ζα θαηηζρύνπλ ζε θάζε πεξίπησζε.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε
ρακειόηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή.
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ σο πξνο ηνπο όξνπο ηεο
παξνύζεο ζα ιεθζεί ππόςε ην παξαθάησ ζηνηρείν:
▪

Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο σο πξνο ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά ζην Άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο.

Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζην κεηνδόηε, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο
θαζνξηδόκελνπο ζηε δηαθήξπμε νπζηώδεηο όξνπο πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή
ζύγθξηζεο. Ιζόηηκεο ζα ζεσξεζνύλ νη πξνζθνξέο κε απηήλ αθξηβώο ηελ ηηκή ζύγθξηζεο θαη νη
νπνίεο είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο, ηηο πεξηγξαθέο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο, ζα ηζρύζνπλ ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 118/2007
(άξζξν 21, παξ.β).
Η θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα εθ ηνπ Καλνληζκνύ
Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ. θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ
αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο
εκέξεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ
από ην άξζξν 1., ππό ζηνηρείν 4,5,6 δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηα νπνία ππέβαιε ππεύζπλε δήισζε
θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο Αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε,
θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε πνπ έγηλε ζην όλνκά ηνπ θαη από
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θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ
επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηνπο λόκνπο θπξώζεηο.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΙΥΤ ΤΜΒΑΗ
Η ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρύεη από ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη γηα δώδεθα
(12) κήλεο θαη’ αλώηεξν όξην θαη πεξηιακβάλεη δπν ζηάδηα πινπνίεζεο:
 1o ζηάδην θαηά ην νπνίν ζα νινθιεξσζεί ιεηηνπξγηθά ην έξγν κε πεξίνδν
νινθιήξσζεο εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζα
ζπλνδεύεηαη από πξαθηηθό (πξσηόθνιιν) πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
 2ν ζηάδην θαηά ην νπνίν ζα δηελεξγεζεί έιεγρνο ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο, κε αλώηαην ρξνληθό όξην ηνπο δέθα (10) κήλεο,
ζην νπνίν ζα εθδνζεί θαη ην πξαθηηθό (πξσηόθνιιν) νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
Η ζύκβαζε δύλαηαη λα παξαηαζεί γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) κελώλ κε κνλνκεξή απόθαζε
ηνπ Γ ηεο ΑΔΜΤ Α.Δ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξάηαζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ην απηό
ζπκβαηηθό αληίηηκν, ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο ΑΔΜΤ Α.Δ.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ
Η απνπιεξσκή ησλ ππεξεζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο:
-

25% ηνπ ζπκθσλεζέληνο αληηηίκνπ εληόο ηξηώλ (3) κελώλ κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ 1νπ ζηαδίνπ, ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξαθηηθνύ
πξνζσξηλήο παξαιαβήο.

-

15% ηνπ ζπκθσλεζέληνο αληηηίκνπ ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 1 νπ
ζηαδίνπ, θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 2νπ ζηαδίνπ θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ
ηηκνινγίνπ.

-

60% ηνπ ζπκθσλεζέληνο αληηηίκνπ κε ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ηελ
έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ θαη πξαθηηθνύ νξηζηηθήο παξαιαβήο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΔΠΔΚΣΑΔΙ –
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ SEN ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ
ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΥΧΡΙΟΤ»
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Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί: ε επέθηαζε – παξακεηξνπνίεζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηηο
ππεξεζίεο ηεο Π.Ο.Υ. ππνζπζηεκάησλ ηνπ SEN, κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία
επηπιένλ:
α. Παξαθνινύζεζεο

θαη δηαζύλδεζεο Πξνϋπνινγηζκνύ - Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ –

Απνινγηζκνύ
β. Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ
γ. Γηαρείξηζεο Πξνκεζεηώλ
δ. Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο
ε. Γηαρείξηζεο Απνζήθεο
δ. Γηαζύλδεζεο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζζελώλ (HIS : TRAKCARE) κε ην SEN
θαζώο θαη
ε. Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο- Τπνζηήξημεο

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο θαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ εληόο ηνπ
δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεξγάηεο ηεο SingularLogic θαηεγνξίαο «SingularLogic
Business Center” πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηά
ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη
ππνζηήξημεο δεηεζεί από ηελ εηαηξεία, αθνύ ην έξγν ζα δηελεξγεζεί ζε πεξηβάιινλ SEN πνπ
ήδε ιεηηνπξγεί

ζηελ εηαηξία, έηζη ώζηε λα απνδεηθλύεηαη ε ηερλνγλσζία, ε εκπεηξία ζε

αληίζηνηρα έξγα, νη πηζηνπνηήζεηο θαη έκκεζα ε ηθαλόηεηα λα νινθιεξώζεη κε επηηπρία ην
έξγν.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
1.

Καλέλαο από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο δελ ζα θνηλνπνηήζεη ζε θαλέλα ηξίην, ρσξίο
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε θαη ησλ δύν, εκπηζηεπηηθά ή επηρεηξεζηαθά ζηνηρεία πνπ
γλσζηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ παξνύζα ζπλεξγαζία. Κακία πξόζβαζε, ρξήζε, κεηάδνζε
ή θνηλνπνίεζε Απζηεξώο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ ή θαη πιεξνθνξηώλ πνπ θαιύπηνληαη
από ην Ιαηξηθό Απόξξεην δελ επηηξέπεηαη ζην πξνζσπηθό ηνπ Αλάδνρνπ.

ε

πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεηε ε πξόζβαζε ζε ηαηξηθά δεδνκέλα γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηελ εθπιήξσζε ελόο θύθινπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ ζα
παξέρεηαη έγγξαθε άδεηα Δθπξνζώπνπ ηεο Α.Δ.Μ.Τ Α.Δ., κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ
Αλαδόρνπ γηα πιήξε ζπκκόξθσζε ζην ζεζκηθό θαη λνκηθό πιαίζην πεξί Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Σήξεζεο ηνπ Ιαηξηθνύ Απνξξήηνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ
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ρεηξηζκό πιεξνθνξηώλ αληίζηνηρεο θύζεο κε ηηο πξναλαθεξζείζεο, ην πξνζσπηθό ηνπ
Αλαδόρνπ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηνπο ρώξνπο ηεο Πνιπθιηληθήο ηνπ Οιπκπηαθνύ
Υσξηνύ ζα πξέπεη λα ππνγξάθεη ζρεηηθή Γήισζε Δκπηζηεπηηθόηεηαο.
2.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σποτρεούται στεν πλήρε ευαρμογή και τήρεσε των προτύπων ποιότετας
ποσ αναπτύσσει και ευαρμόδει ε Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και πιο σσγκεκριμένα, στα στετικά
πρότσπα για Διοίκεσε Ποιότετας, Περιβαλλοντική Διατείρισε, Υγιεινή και Ασυάλεια στεν
εργασία και Διατείρισε Ασυάλειας Πλερουοριών.

3.

Δάλ ν Αλάδνρνο δηαθόςεη ην έξγν άθαηξα, αλαίηηα θαη αδηθαηνιόγεηα θαη ρσξίο ηελ
έγγξαθε

ζπλαίλεζε ηνπ Γ.. ηεο Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ., ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη πξνο ηελ

Δηαηξεία, ιόγσ πνηληθήο ξήηξαο, ηξηαθόζηα Δπξώ (300€) εκεξεζίσο από ηε δηαθνπή έσο
ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ζύκβαζεο. Σελ αλσηέξσ πνηληθή ξήηξα ακθόηεξα ηα κέξε
ηε ζεσξνύλ δίθαηε, εύινγε θαη αιεζή θαη δειώλνπλ ξεηά θαη αλέθθιεηα όηη παξαηηνύληαη
από ηπρόλ δηάξξεμε ή πξνζβνιή ηεο. Η θαηαβνιή δε ηεο αλσηέξσ πνηληθήο ξήηξαο δελ
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν από θαηαβνιή πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο. Η Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ. επίζεο,
δύλαηαη λα αλαζέζεη ηηο ίδηεο εξγαζίεο ζε άιινλ Αλάδνρν κε ειεύζεξε ηηκή θαη ε ηπρόλ
πξνθύπηνπζα δηαθνξά ηηκήο ζα βαξύλεη ηνλ εθπέζνληα Αλάδνρν.
4.

ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ: ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ ιόγσ αλσηέξαο βίαο ε απόδεημε
βαξαίλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενύηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο λα
ηε γλσζηνπνηήζεη γξαπηά ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο.
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