
Αρ.Πρωτ.:6001/23-09-2016 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ (Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε.) 

προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία 

με σκοπό την ανάθεση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

Αξονικών Σομογράφων στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Φωριού και στο Γενικό 

Νοσοκομείο Θήρας». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και τις 

αρχές που διέπουν τον Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Α.Ε.Μ.Τ. 

Α.Ε. (ΥΕΚ 3638/29-05-2007, ΣΑ.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικών τομογράφων στην Πολυκλινική 

του Ολυμπιακού Φωριού και το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο ανέρχεται στο ποσό του 

560.162,60 ευρώ πλέον Υ.Π.Α. κατ’ ανώτατο όριο.   

Ο προϋπολογισμός των επιμέρους τμημάτων-κατηγοριών στα οποία μπορεί να 

κατατεθεί διακριτά προσφορά είναι: 

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει στο 100% με την οριστική παραλαβή του έργου, 

σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2003. 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον Προϋπολογισμό της ΑΕΜΤ Α.Ε. 

ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: Πολυκλινική Ολυμπιακού Φωριού, Γ.Δαμάσκου 1, Αχαρνές 

και Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, θέση Καρτεράδος Υηρά, Θήρα. 

ΓΛΨΑ: Ελληνική.   

ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 

 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

υμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 20 της διακήρυξης. 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

1. Εγγυητική Επιστολή υμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.)  

2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 

4412/2016 

  

Οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

(άρθρο 75 ν.4412/2016), τα οποία ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα στο ΕΕΕ ότι 

ικανοποιεί είναι οι κάτωθι: 

1. Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2013-

2014-2015 μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση 

Έργου. ε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 

συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, 

θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100 % του προϋπολογισμού του Έργου 

2. Να συμμορφώνεται προς την υπ' αριθ. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/7-1-2004 απόφαση 

του Τπουργού Τγείας και Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 

πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Υ.Ε.Κ. Β΄ 32/16-1-2004 

3. Να διαθέτει σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίο 

πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 

13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, ή ισοδύναμα 

4. Να έχει κατά την τελευταία τριετία υλοποιήσει επιτυχώς ένα έργο εγκατάστασης 

συστήματος πολυτομικού αξονικού τομογράφου σε Μονάδα Τγείας 

(προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε παραγωγική λειτουργία και εκπαίδευση 

προσωπικού) 
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5. Να διαθέτει πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα από τον κατασκευαστή του 

συστήματος στελέχη για την παροχή των υπηρεσιών επίδειξης – εκπαίδευσης 

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

1. Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που 

συμμετέχει στην ένωση. 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το 

αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα 

της προμήθειας που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της 

προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και 

το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της ως προς την 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού και εξήντα (60) μήνες εγγύηση 

καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ: Η συμφερότερη οικονομική προσφορά. 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 11.204,00 ευρώ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 01/11/2016, ημέρα Σρίτη, 

ώρα 14:00 μ.μ. 

ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες. 

Προσφορές για μέρος των ειδών ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠΙΗΜΨΝ ΕΚΔΟΕΨΝ 

ΣΨΝ ΕΤΡΨΠΑΙΚΨΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΨΝ: 23/09/2016 

ΣΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΗΜΑ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΨΝ: 21/10/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: 07/11/2016, ώρα 13:00 

 

 

      Η ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΕΜΤ Α.Ε. 

 

                   ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΥΨΣΗ - ΥΨΣΙΑΔΟΤ 
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