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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ. (εξωτ): 210 72 88 170 - 137
Φ.900/91/8538
Σ. 2100
Αθήνα, 19 Αυγ 21

ΘΕΜΑ: Διάφορα (Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παραλαβή, μεταφορά,
καταστροφή και ανακύκλωση παλαιών κλασικών ακτινογραφιών,
ακτινογραφιών αξονικού-μαγνητικού τομογράφου, laser-dry films, έγχαρτου
ιατρικού και λοιπού υλικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/2016
«Δημόσιες
Συμβάσεις
έργων,
Προμηθειών
Υπηρεσιών»
β. Η από 25 Μαϊ 21 Υπηρεσιακή Αναφορά της ΥΔΑΥΔΜ

και

1. Σας γνωρίζουμε ότι το Ίδρυμα θα προβεί στον προγραμματισμό σύναψης
σύμβασης για την παραλαβή, μεταφορά, καταστροφή και ανακύκλωση παλαιών
κλασικών ακτινογραφιών, ακτινογραφιών αξονικού-μαγνητικού τομογράφου, lazer-dry
films, έγχαρτου ιατρικού και λοιπού υλικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., στο πλαίσιο των (α) και (β)
σχετικών, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης δύο εξαμήνων
μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Οι οικονομικοί φορείς, εφόσον ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλλουν
τεχνική και οικονομική προσφορά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής CompareONE της
CosmoONE, στο ηλεκτρονικό αίτημα με κωδικό αριθμό GPL-NMT- 114332 μέχρι την
15 Σεπ 21 και ώρα 13:00, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθεί η απαιτούμενη
διοικητική απόφαση. Η εγγραφή στην εν λόγω εφαρμογή είναι χωρίς κόστος για τους
οικονομικούς φορείς και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
https://register.marketsite.gr/.
3. Οι όροι συμμετοχής και οι τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την εν
λόγω σύναψη σύμβασης, είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής CompareONE της
CosmoONE. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής
συμμετοχής, παρά μόνο εγγύηση καλής εκτέλεσης πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
4. Επισημαίνεται ότι:
α. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους με τις
αντίστοιχες ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από άποψη τιμής, ήτοι
η τιμή με το υψηλότερο ανταποδοτικό όφελος για το Ίδρυμα.
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5. Το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ως Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει τον παρόν
προγραμματισμό για τη σύναψη σύμβασης.
6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
7. Χειρίστρια θέματος: Μ.Υ. Αμαλία Τσίνα, Βοηθός Τμ. Προμηθειών
επικοινωνίας 210-7288170.

Τηλ.

Υποστράτηγος Σέργιος Ν. Γκιζάρης
Γεν. Διευθυντής

Ακριβές αντίγραφο

Ταγματάρχης (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας
Προϊστ. Τμ. Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικοί και Ειδικοί Όροι
«Β» Τεχνικές Προδιαγραφές
«Γ» Φάκελος «Δικαιολογητικά»
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 19 Αυγ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021

ΓΕΝΙΚΟΙ KAI ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, LASER-DRY FILMS, ΕΓΧΑΡΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι
Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις, είναι υποχρεωτικοί
για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την
αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Δικαίωμα Υποβολής Προσφοράς
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο.
β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον
πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
γ. Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα
Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η
σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Δεν γίνονται δεκτοί:
α. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια
Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν
συμβατικές τους υποχρεώσεις.
β. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού
Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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γ. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί
αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν
αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από
την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.
3. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν
ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.
4. Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών
προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης.
5. Στη συνέχεια του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, ο όρος «Ανάδοχος» αφορά
όλες στις προαναφερθείσες κατηγορίες.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προσόντα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι στο
προηγούμενο άρθρο εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο, όπως
ειδικότερα περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος και Τρόπος Κατάρτισης - Υποβολής Προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
Ηλεκτρονικά τις προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την
δημοσίευση αυτή. Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους
ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής CompareONE της CosmoONE, στο ηλεκτρονικό
αίτημα με κωδικό αριθμό GPL-NMT- 114332 μέχρι την 15 Σεπ 21 και ώρα 13:00.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη
παραλαβή της προσφοράς.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται:
α. Στην Ελληνική γλώσσα.
β. Για το σύνολο της ανάθεσης (Μη Διαιρετή Υπηρεσία).
4. Με την ηλεκτρονική προσφορά τοποθετούνται τρεις ξεχωριστοί φάκελοι με
τις αντίστοιχες ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
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«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή απορρίψεως. Ειδικότερα καθορίζονται τα
εξής:
α. Μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,
τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα, από τους γενικούς και ειδικούς όρους, κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία.
β. Σε δεύτερο ηλεκτρονικό φάκελο τοποθετούνται τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία
της προσφοράς (δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, PROSPECTUS, τεχνικά
φυλλάδια, κ.ά., ζητούμενα από τους γενικούς και ειδικούς όρους και από την τεχνική
προδιαγραφή ή προδιαγραφή της διακήρυξης), με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
γ. Σε χωριστό ηλεκτρονικό φάκελο, τοποθετούνται τα OIKONOMIKA
ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από
τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις,
οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων.
6. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει
να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον
την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
7. Ο διαγωνιζόμενος με τη συμμετοχή του, θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους του Διαγωνισμού και δεν δύναται,
με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
8. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους του Διαγωνισμού έχουν ως
συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές
προδιαγραφές του συγκεκριμένου Διαγωνισμού αποτελούν στο σύνολό τους
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 54 και 91 παρ. 4 του Ν.4412/2016).
9. Αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η
ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. Κανένας υποψήφιος δεν
μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας
Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει
την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του
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σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την
ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του Web site. Οι παρεχόμενες από την
Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο του
Διαγωνισμού.
10. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων του Διαγωνισμού ή των προσφορών δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές (αντιπροσφορές). Σε
περίπτωση υποβολής αυτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού για χρονικό διάστημα ενενήντα
(90) ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας,
όπως σχετικώς ορίζεται στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016. Προσφορές που αναφέρουν
χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αποσφράγιση Προσφορών
1. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο
Ν. 4412/2016 και ειδικότερα όπως ορίζεται από την διακήρυξη.
2. Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί με την παρακάτω διαδικασία:
α. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, οι
φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών και τέλος των οικονομικών προσφορών, και
εξετάζεται η ορθότητα και η πληρότητα αυτών.
β. Ελέγχονται οι προσφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία και πραγματοποιείται ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και τέλος των οικονομικών
προσφορών.
γ. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί
εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας.
ΆΡΘΡΟ 7ο
Προσφερόμενες Τιμές
1. Οι προσφορές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, θα αναγράφονται δε
ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που
καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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2. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και
περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους
υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία προς τα
άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε, και προς τα κάτω
εάν είναι μικρότερο του πέντε.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
1. Το αρμόδιο για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας όργανο, με
γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει τα κατωτέρω σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με
το Ν.4412/2016:
α. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στο μειοδότη
με τη χαμηλότερη τιμή.
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού (άρθρο 106 του
Ν. 4412/2016).
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της
σύμβασης και δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να την αναθέσει ή όχι, να
ματαιώσει εν όλων ή εν μέρει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του
λόγου στους υποψηφίους.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης - Κατάρτιση Σύμβασης
1. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, μετά τη λήψη απόφασης
κατακύρωσης από το Διευθυντή - Συντονιστή του Ιδρύματος, γνωστοποιούνται μέσω
του αρμόδιου οργάνου που διενεργεί την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.
2. Στον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται
εγγράφως ανακοίνωση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105 του Ν.
4412/2016) και προσκαλείται να προσέλθει σε χρονικό διάστημα που θα ορισθεί από
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
3. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο προσωρινός Ανάδοχος να
παρουσιασθεί, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση
του έχοντα την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
4. Με την έγγραφη ανακοίνωση στον ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται ως
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο
χαρακτήρα.
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5. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και με την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η
σχετική σύμβαση. Το Ίδρυμα συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της
προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στο Διαγωνισμό. Δεν
χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της Διακήρυξης που επισυνάφθηκε στο
Διαγωνισμό, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της
προσφοράς του αναδόχου κατά τη διάρκεια υπογραφής της σύμβασης.
6. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
Διακήρυξης, οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 53 του Ν.
4412/2016. Με την υπογραφή της σύμβασης καθορίζεται η έναρξη ισχύος αυτής,
καθώς και ο χρόνος ανάληψης των υποχρεώσεων.
7. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και απόφαση του έχοντα την
οικονομική εξουσία.
8. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά το σύνολο της συμβατικής υποχρέωσης.
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

τιμήματος,

αφού

γ. Εκπληρώθηκαν oι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις
1. Κηρύσσεται έκπτωτος ο προσωρινός Ανάδοχος που δεν προσέρχεται,
μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σύμφωνα
με το άρθρο 9 παράγραφο 3.
2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, με απόφαση του έχοντα
την οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου,
στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Ν.4412/2016 (άρθρο 203 κ.α.).
3. Επίσης ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, μετά από γνωμοδότηση του
αρμοδίου συλλογικού οργάνου και απόφαση του Διευθυντή - Συντονιστή του
Ιδρύματος, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων περί εργατικής νομοθεσίας,
αμοιβών, ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών, υγιεινής, αποζημιώσεων φόρων
κλπ, ή εφόσον κατά την εκτέλεση της σύμβασης αθετεί τις συμβατικές του
υποχρεώσεις. Επίσης ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, τεθεί υπό

Σελίδα 8 από 17

ΑΔΑ: 92ΗΕΟΡΛ0-Ω6Γ

αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή
γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.
4. Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου ως εκπτώτου από τη σύμβαση
μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα εργασίας μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας οποιασδήποτε διαδικασίας που γίνεται σε βάρος του, πέραν
της οποίας ουδεμία εργασία γίνεται δεκτή.
5. Επιβάλλονται οι κυρώσεις – ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο
άρθρο 218 του Ν.4412/2016 με απόφαση του Διευθυντή - Συντονιστή, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, o Ανάδοχος
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Ιδρύματος, από τη
μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
7. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των αιτούμενων υπηρεσιών
παρατηρηθούν παραλήψεις ή μη τήρηση των υποχρεώσεων, σύμφωνα με τη σύμβαση
που θα υπογραφεί, εφαρμόζονται τα εξής:
α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα κάθε έλλειψη ή
πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν εγγράφως από
τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.
β. Εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την αποκατάσταση των ανωτέρω
εντός του ορισθέντος χρόνου, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις – πρόστιμα.
8. Η επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίμων πραγματοποιείται με
απόφαση του Διευθυντή – Συντονιστή, κατόπιν εισήγησης του ΥΔΑΥΔΜ, μετά τη
γνωμοδότηση και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου από το αρμόδιο συλλογικό όργανο,
ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από ίδια πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής
παραγγελίας της Διοίκησης του Ιδρύματος, είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική
επισήμανση της παράβασης από τα αντίστοιχα τμήματα του Ιδρύματος.
9. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται, με παρακράτηση από το λαβείν του
ανάδοχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
10. Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε
όλα τα μέλη της ένωσης.
11. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις,
αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 205 του Ν.4412/2016. Επί της προσφυγής εισηγείται η ορισθείσα αρμόδια
επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων - Προσφορών και αποφασίζει το Διοικητικό
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Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη
αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
12. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει, η επιβληθείσα ποινή
εξαλείφεται ή προσαρμόζεται ανάλογα και το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται στον
ανάδοχο με την αμοιβή του επόμενου μήνα. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά
ισχυρή την τελεσίδικη επιβληθείσα ποινή.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ανωτέρα Βία
Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας
συμμόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στο ίδρυμα και να προσκομίσει τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το αρ. 204 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
Όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού (προσφορές, δικαιολογητικά, ερωτήματα
κλπ), καθώς και όσα υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, συντάσσονται
στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών
1. Ο συγκεκριμένος Διαγωνισμός και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση
αυτόν, θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη
πάνω στους όρους της παρούσας Διακήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, ο
Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων
των Αθηνών.
2. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή
και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Ιδρύματος, και του
αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) στην εκτέλεση των όρων της σύμβασης, στην
ερμηνεία αυτής, στον προσδιορισμό ή/ και στην εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’
αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τη Διοίκηση του Ιδρύματος, προς
την οποία ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Διοίκηση του Ιδρύματος
αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία
γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. Εάν Διοίκηση του Ιδρύματος, δεν
εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής
της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση αυτή, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη
δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
3. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση έργου ή θα
σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Σελίδα 10 από 17

ΑΔΑ: 92ΗΕΟΡΛ0-Ω6Γ

4. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι
της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν.4270/2014, Ν.4412/2016 κ.λ.π.). Η εφαρμογή
των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Ιδρύματος,
που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις της λοιπής ισχύουσας
νομοθεσίας.
5. Για οιοδήποτε πρόβλημα έχει δημιουργηθεί, ως αποτέλεσμα κακής
συμβατικής συμπεριφοράς του αναδόχου, η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής
Υπηρεσιών εισηγείται και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μέσω της
Οικονομικής Υπηρεσίας, τις ποινές (βάσει αποδεδειγμένων στοιχείων και σύμφωνα με
τα ενυπόγραφα έντυπα).
ΑΡΘΡΟ 14ο
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων του συνόλου
του Διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Εκχωρήσεις
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη
σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ιδρύματος.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Ρήτρα Εμπιστευτικότητας
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης απόλυτης εχεμύθειας
για όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που του έχουν παρασχεθεί ή θα του
παρασχεθούν στο μέλλον, καθώς και για όλες τις πληροφορίες στις οποίες δίνεται
πρόσβαση στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας. Οι κύριες υποχρεώσεις του
αποδέκτη των πληροφοριών (αντισυμβαλλόμενου) είναι ενδεικτικά οι εξής:
α. Υποχρέωση μη ανακοίνωσης των εμπιστευτικών πληροφοριών σε
τρίτους.
β. Υποχρέωση μη χρήσης των εμπιστευτικών πληροφοριών για
σκοπούς άλλους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ο αντισυμβαλλόμενος
έχει αναλάβει με την κύρια σύμβαση.
γ. Υποχρέωση μη αναπαραγωγής των εμπιστευτικών πληροφοριών
και διατήρησής του υπό ασφαλείς συνθήκες (πχ μέσω αντιγραφής ηλεκτρονικών
αρχείων σε δική του μονάδα usb ή δημιουργία φωτοαντιγράφων από ιδιωτικά έγγραφα
και εξαγωγή αυτών από την εταιρεία σε δικό του χώρο).
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δ. Υποχρέωση προστασίας των δεδομένων αυτών από κακόβουλες
και αθέμιτες ενέργειες τρίτων (Δηλαδή δεν αρκεί να μην επεξεργάζεται κάποιος
παράνομα τις προστατευόμενες πληροφορίες αλλά περαιτέρω θα πρέπει να λαμβάνει
και όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην διαρρεύσουν οι πληροφορίες αυτές από
ενέργειες άλλων ατόμων).
ΑΡΘΡΟ 17ο
Λοιπές Διατάξεις
Για ότι δεν προβλέπεται στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό, ισχύουν οι διατάξεις,
όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις
προμήθειες νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν
προαναφερθεί στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
Ταξίαρχος Κων/νος Καλαματιανός
Υπoδιευθυντής

Ακριβές αντίγραφο

Ταγματάρχης (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας
Προϊστ. Τμ. Προμηθειών
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 19 Αυγ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, LASER-DRY FILMS, ΕΓΧΑΡΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ
1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά και Άδειες
α. Για τη διαχείριση (συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία) απαιτούνται
να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι ανάλογες άδειες και λοιπά
δικαιολογητικά και αφορούν στο νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των στερεών
και ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία έχουν προσωπικά δεδομένα ασθενών. Ο
οικονομικός φορέας για να παραλάβει τα υλικά αυτά, θα πρέπει να:
(1) Είναι καταχωρημένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
(ΗΜΑ) για τον κωδικό ΕΚΑ 09 01 07 (φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που περιέχουν
άργυρο ή ενώσεις αργύρου) και τον ΕΚΑ 20 01 01 (χαρτί-χαρτόνι).
(2) Διαθέτει Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για Συλλογή & Μεταφορά Μη
Επικίνδυνων Αποβλήτων.
(3) Έχει έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την καταστροφή των
προσωπικών δεδομένων & επεξεργασία των υλικών αυτών για τους
προαναφερόμενους κωδικούς.
(4) Έχει σύστημα ποιότητας που θα πιστοποιεί την εμπιστευτική
καταστροφή των προσωπικών δεδομένων, Ανακύκλωση Φωτογραφικών Φιλμ και
Ανάκτηση Μετάλλων (ISO 9001), για την Προστασία Περιβάλλοντος (ISO 14001) και
για την Ασφάλεια Πληροφοριών (ISO 27001).
(5) Έχει δυνατότητα δωρεάν
Καταστροφής (Ακτινογραφίες cd/dvd κ.α.)

παροχής

Κάδων

Εμπιστευτικής

β. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50 τΑ)
«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
το ίδρυμα δύναται να ζητήσει επιπρόσθετες προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίσει το
ιατρικό απόρρητο από την καταστροφή τους όπως κρίνει καλύτερα.
2. Συσκευασία /Παραλαβή
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Ο ανάδοχος πρέπει να συσκευάζει κατάλληλα τα Ιατρικά Αρχεία, με
γνώμονα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που περιέχουν, για την ασφαλή
μεταφορά τους. Η παραλαβή και φόρτωση των υλικών θα γίνεται με προσωπικό του
αναδόχου υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Ιδρύματος. Η
παραλαβή των υλικών προς επεξεργασία θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος. Έξοδα ζυγίσεως και συσκευασίας βαραίνουν τον ανάδοχο.
3. Μεταφορά
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των υλικών στην
εγκατάσταση επεξεργασίας. Κάθε υλικό που θα παραλαμβάνει ο ανάδοχος θα
συνοδεύεται από Δελτίο Παραλαβής του αναδόχου, όπου θα αναγράφονται τα τεμάχια
ή το βάρος των υλικών. Η επιτροπή παρακολούθησης του έργου του Ιδρύματος, θα
είναι παρούσα σε κάθε μέτρηση τεμαχίων ή ζύγιση βάρους. Δύναται στις περιπτώσεις
που το υλικό δεν έχει κάποιο χρηματικό αντίτιμο για το ίδρυμα, ο ανάδοχος να ζυγίζει
τα υλικά στις εγκαταστάσεις του και να στέλνει σφραγισμένο ζυγολόγιο στο ίδρυμα. Ο
ανάδοχος πρέπει να μπορεί να παραλάβει όλα τα υλικά, σε οποιαδήποτε ποσότητα.
Ο χρόνος παραλαβής για οποιοδήποτε υλικό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 (δέκα)
εργάσιμες ημέρες εκτός και εάν υπάρξει κάποια διαφορετική συμφωνία.
4. Αποθήκευση
Κάθε υλικό που θα παραλαμβάνει ο ανάδοχος και περιέχει προσωπικά
δεδομένα θα πρέπει να φυλάσσεται κατά την επεξεργασία του (π.χ. Διαλογή), μέχρι
και την καταστροφή του (π.χ. Τεμαχισμός), σε εσωτερικό χώρο, ο οποίος να κλειδώνει
και να καλύπτεται από μέτρα ασφαλείας (σύστημα παρακολούθησης - κάμερες,
σύστημα συναγερμού). Το ίδρυμα έχει το δικαίωμα ελέγχου των εγκαταστάσεων του
αναδόχου, ώστε να εξασφαλιστεί εάν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
5. Επεξεργασία
α. Σε όλα τα υλικά πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
(1) Διαλογή των υλικών.
(2) Εμπιστευτική καταστροφή των προσωπικών δεδομένων –
Ανακύκλωση.
β. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το προσωπικό που χρησιμοποιεί
κατά τη διαδικασία καταστροφής. Η καταστροφή των υλικών θα γίνεται σε διάφορα
επίπεδα ασφαλείας, ανάλογα με την φύση του υλικού και σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο DIN66399. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου του αποτελέσματος μετά
τη διαδικασία καταστροφής και σε ότι αυτή αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν επίπεδο
ασφαλείας.
6. Πρωτόκολλο /Πιστοποιητικό Καταστροφής
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταστροφής, ο ανάδοχος θα πρέπει να
συντάξει και να στείλει στο ίδρυμα το «Πρωτόκολλο /Πιστοποιητικό Εμπιστευτικής
Καταστροφής» σύμφωνα με το Υπόδειγμα που υπάρχει στην Οδηγία 1/2005 της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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7. Έλεγχος
Το ίδρυμα έχει δικαίωμα, με παρουσία εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του
ή επιτροπής, του ελέγχου των εγκαταστάσεων και της ακολουθούμενης διαδικασίας με
ή χωρίς προειδοποίηση, καθ' όλη τη διάρκεια επεξεργασίας των υλικών (Διαλογής Καταστροφής). Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις παραπάνω
υποχρεώσεις το ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την χωρίς χρέωση επιστροφή
των υλικών σε αυτό.
8. Βιντεοσκόπηση – Τηλεματική
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα βιντεοσκόπησης της
διαδικασίας εμπιστευτικής καταστροφής και αποστολής του βιντεοσκοπημένου υλικού
με ασφαλή τρόπο (κρυπτογραφημένα αρχεία κλπ.). Το ίδρυμα δύναται να ζητήσει την
καταγραφή τουλάχιστον μία μέρα πριν τη διαδικασία καταστροφής και τα μέσα
μεταφοράς να καλύπτονται από σύστημα τηλεματικής για την παρακολούθηση του
έργου κατά την ασφαλή μεταφορά του.
9. Ανακύκλωση
Το ίδρυμα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον ανάδοχο να του
παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, για το που καταλήγουν τα υλικά μετά την
καταστροφή τους.
10. Ειδικές Προδιαγραφές ανάλογα με το είδος των υλικών
α. Σε έντυπη μορφή Ιατρικοί Φάκελοι Ασθενών:
Το αποθηκευμένο αρχείο και οι φάκελοι των ασθενών περιέχουν
έγγραφα και ακτινογραφικά φιλμ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραλάβει ολόκληρο το
υλικό και να κάνει το διαχωρισμό στις εγκαταστάσεις του. Η καταστροφή του έντυπου
υλικού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN66399 σε επίπεδο P-3.
β. Ακτινογραφικά Φιλμ:
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παραλαβής όλων των
ειδών ακτινογραφικών φιλμ, όπως:
(1) Παλιές Κλασσικές Ακτινογραφίες.
(2) Ακτινογραφίες από Αξονικό / Μαγνητικό Τομογράφο.
(3) Ακτινογραφίες Στεγνής/Λέιζερ Εκτύπωσης (Dry ή Digital ή Laser
films).
γ. Τα υλικά θεωρούνται ως Ιατρικά Αρχεία και τυγχάνουν την ίδια
μεταχείριση καταστροφής προσωπικών δεδομένων (τεμαχισμό) πριν την
ανακύκλωση. Η καταστροφή των υλικών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο
DIN66399 σε επίπεδο F-1.
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Ταξίαρχος Κων/νος Καλαματιανός
Υπoδιευθυντής

Ακριβές αντίγραφο

Ταγματάρχης (Ο) Γεώργιος Πλαστάρας
Προϊστ. Τμ. Προμηθειών
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ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 19 Αυγ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται
ότι η εταιρεία (ή επιχείρηση):
α. Έλαβαν γνώση των όρων του Διαγωνισμού και των τεχνικών
περιγραφών και τους οποίους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στην
περίπτωση που οι υπηρεσίες τους παρουσιάζουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις, από
αυτά που καθορίζονται με την τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφή (κατά περίπτωση)
του Ιδρύματος, αυτές πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με λεπτομέρειες στην
προσφορά των προμηθευτών.
β. Δεν θα χρησιμοποιήσουν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό τους,
μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή
υπάλληλο του Ιδρύματος, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο
αποστρατείας ή συνταξιοδότησής τους.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε ισχύ.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
4. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έντυπα (1-4) θα πρέπει να φέρουν
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία από αρμόδια Διοικητική
Αρχή ή τα ΚΕΠ.
Ταξίαρχος Κων/νος Καλαματιανός
Υπoδιευθυντής

Ακριβές αντίγραφο
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