ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (X-RAY)
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια ανταλλακτικού που
απαιτείται για την επισκευή συσκευής ελέγχου αντικειμένων (X-RAY) του κατασκευαστικού οίκου SMITHS
DETECTION .
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ
#8.475€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί από τον
τακτικό προϋπολογισμό του ΥΝΑΝΠ οικονομικού έτους 2020. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τ ο κόστος

μεταφοράς και της εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης του ανταλλακτικού .
III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.
ΙV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
Το υπό προμήθεια είδος αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
(ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

1.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ X-RAY
SIPROX ELECTRONICS

01

#8.475,00€#

01

#8.475,00€#

ΣΥΝΟΛΟ

CPV

38582000-8

V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
Η μονάδα SIPROX ELECTRONICS θα είναι καινούρια και αμεταχείριστη, θα φέρει αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό ποιότητας και θα διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
Η τεχνική επέμβαση θα περιλαμβάνει : Θέση εκτός λειτουργίας της συσκευής. Αφαίρεση μεταλλικών
καλυμμάτων. Αποσύνδεση συνδεσμολογιών μονάδας Siprox, αντικατάσταση με νέα, συνδεσμολογία νέας,
Θέση σε λειτουργία, παραμετροποίηση μέσα από μενού για πιστοποιημένους μηχ/κούς του
κατασκευαστή, εκπομπή X-Ray’s, μέτρηση προσαρμογή κυματομορφής για μέγιστη απόδοση και
απεικόνιση.
VI. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ως τόπος παράδοσης τoυ υπό προμήθεια είδους, ορίζονται οι εγκαταστάσεις Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Α.Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ./
ΔΠ ΣΤ΄/ΑΠΥΑ που βρίσκονται στο Κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2 στον Πειραιά. Η
μεταφορά και παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη του
προμηθευτή.
VIΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του υπό προμήθεια είδους και των εργασιών τοποθέτησής του δεν
θα ξεπερνά εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα διενεργείται:
(α) Αναφορικά με την προμήθεια του είδους από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής
Ειδών και Παραλαβής Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.
(β) Αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών από την επισπεύδουσα Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./
ΔΠ ΣΤ΄ (ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ).
2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή της παρούσας προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών του
ΥΝΑΝΠ κατόπιν δοκιμαστικού ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί για την καλή λειτουργία της συσκευής
ελέγχου αντικειμένων (X-RAY) και σχετικής πιστοποίησης που θα συνταχθεί και θα χορηγηθεί από την
ανάδοχο εταιρεία αναφορικά με την αποκατάσταση της λειτουργίας της. Στο έργο της Επιτροπής θα
συνδράμει η Επισπεύδουσα Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄) με την έκδοση σχετικής
Υπηρεσιακής βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται :
(α) Η εμπρόθεσμη παράδοση του είδους και ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησής του.
(β) Η ορθή λειτουργία της συσκευής ελέγχου αντικειμένων (X-RAY)
(γ) Η τήρηση των όρων της σύμβασης.
ΙΧ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
To υπό προμήθεια είδoς θα πρέπει καλύπτεται από εγγύηση ενός (01) έτους η οποία θα άρχεται από την
επομένη της οριστικής παραλαβής του από την αρμόδια Επιτροπή ΥΝΑΝΠ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α΄ 147) τα κάτωθι :
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄),
γ) Ο τίτλος της προμήθειας : «Προμήθεια ανταλλακτικού που απαιτείται για την επισκευή
συσκευής ελέγχου αντικειμένων (X-RAY)»,
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα
στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι :
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που
τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με το Τεύχος
Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και σε κάθε περίπτωση
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά , θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο
προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών.
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα
κάτωθι :
1. Πλήρη και σαφή περιγραφή του υπό προμήθεια είδους.
2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται
υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη

επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία - μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για παράδοση των υπό
προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης .
3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον επτά (07) μήνες.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

3. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης
μέσω της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ’) για την υποβολή των δικαιολογητικών
ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), σε σφραγισμένο
φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του.
Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη “ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ” και τον τίτλο
της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:
Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147).
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα με την ιδιότητα
μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και
προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών.
Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού
φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον
οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9, του άρθρου 80, του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
Αν δεν προσκομισθούν ή προσκομισθούν εκπροθέσμως τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η
ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων εκ των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016
απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα ¨Δικαιολογητικά Ανάθεσης ¨
πληρούν τις προϋποθέσεις.

