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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑμεαΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ»

Ο Αντιδήμαρχος ΧανίωνΈχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 Του Ν.	2286/1995	(ΦΕΚ	19/τ.	Α΄/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα καιΡυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 Του Ν. λέγχου τωνδαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 Την με αριθμό 11389/08-03-1993 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «ΕνιαίοςΚανονισμός Προμηθειών Ο. Τ. Α. - Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ	 68/τ.	 Α΄/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων  τωνφορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Της με αριθμό πρωτ. 5442/17-12-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης της ΠεριφέρειαςΚρήτης.
 Την με αριθμό Π1/2345/19-3-2013 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 Τις 253/2013 και 767/2013 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
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 Την υπ’ αρ. 33/17-1-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχωνκαι μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
 Την με αριθμ. πρωτ. 81962/33739/1073/5-10-2011 έγκριση διάθεσης πίστωσηςαπό το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης ΑναπτυξιακούΠρογραμματισμού της Περιφέρειας  Κρήτης, για το έργο «Κατασκευή ΚέντρουΣτήριξης Ατόμων με αναπηρίες στο Δήμο Ακρωτηρίου».
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4557/27-9-2013 σύμφωνη γνώμη της ΕνδιάμεσηςΔιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης για τη δημοπράτηση του υποέργου 4«Προμήθεια εξοπλισμού φυσιοθεραπείας για το κέντρο στήριξης ΑμεΑ στο ΔήμοΑκρωτηρίου».
 Την  υπ’ αρ. 879/2013 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά τηνψήφιση πίστωσης, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων τηςΔιακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΔημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 1: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις 8 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στην  αίθουσα  του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχειοριστεί με την υπ’ αριθμ. 369/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔήμουΧανίων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου 4024/2011.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝΤα τεύχη  διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί απότους διαγωνιζόμενους, διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων οδόςΚυδωνίας 29, μέχρι  και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμούκατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα τεύχη διαγωνισμού (διακήρυξη, τεχνικέςπροδιαγραφές, το έντυπο οικονομικής προσφοράς κ.α.) υπάρχουν και στην ιστοσελίδα τουΔήμου (www.chania.gr--->Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί), ενώ πληροφορίες επί της διακήρυξηςδίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης στο τηλ. 2821341611κα Νικολοζάκη.

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΤο αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση στοχώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, καθώς και έναρξη λειτουργίας (όπουαπαιτείται), δοκιμή λειτουργίας (όπου απαιτείται), παράδοση των απαραίτητων τευχών /εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά (όπου απαιτείται), εκπαίδευση καιεπίδειξη λειτουργίας και χρήσης (όπου απαιτείται) καθώς και η παρεχόμενη εγγύηση καλήςλειτουργίας του ιατρικού εξοπλισμού που περιγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού όπωςαυτός περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και στην συγγραφήυποχρεώσεων της προμήθειας.Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένουτου Φ.Π.Α.) και η οικονομική προσφορά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τονπροϋπολογισμό αυτό.  H δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό



Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΚρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Σ.Α.Ε.Π.  002/8 ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 2010ΕΠ00280052 (Κ.Α 15-7135.008) τουπροϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2013 του Δήμου Χανίων).
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΔεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:α. Φυσικά πρόσωπα (ημεδαποί ή  αλλοδαποί)β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπάγ. Συνεταιρισμοίδ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφοράτους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:
Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣΟι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπήΔιενέργειας Διαγωνισμού, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξήςδικαιολογητικά σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, επί ποινή αποκλεισμού :1. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμισηισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικήεπιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένατουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που θα έχει εκδοθεί τρείς (3) το πολύμήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροιως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισηςκατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότηταςαφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στηνεπιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών πουείναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης καιόχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σεκάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναιασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντοςσυμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών θα προκύπτει κατά κανόνα από τοκαταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στηνοποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος οκάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθεεπιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της.4. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλόαντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 τουάρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίουυπογραφής, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύμήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θαπιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.6. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου έκδοσης τουλάχιστον τουτελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί γιααδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.



7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων τηςδιακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι  έλαβαν γνώση των χώρων και τωνσυνθηκών ολοκλήρωσης της προμήθειας, των γενικών και ειδικών όρων τηςδιακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονταιπλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περίδιάρκειας ισχύς προσφοράς 120 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύειμέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.8. Θα πρέπει επίσης να κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιοτης υπογραφής:- ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογηκατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησηςκαι τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς τουδημοσίου ή των Ο.Τ.Α.- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστηςποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στηχρησιμοποίηση τους από τον Δήμο Χανίων, ο προμηθευτής υποχρεούται στηναντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης ποιότητας .
9. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους,υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφηεξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενουαπό οποιαδήποτε αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Β.  ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙΘα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά σε πρωτότυπο καιένα αντίγραφο, επί ποινή αποκλεισμού :
1. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμισηισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικήεπιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένατουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ήδικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον τουτελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθείγια αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περίεγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμουςεπαγγελματικούς καταλόγους, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριναπό την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείταιη εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της χώρας εγκατάστασής τους, πουθα έχει εκδοθεί τρείς (3) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας τουδιαγωνισμού.5. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροιως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισηςκατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότηταςαφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στηνεπιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών πουείναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης καιόχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σεκάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναιασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντοςσυμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών θα προκύπτει κατά κανόνα από τοκαταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στηνοποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος οκάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε



επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωσηπου η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδιααρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάστασηπροσωπικού και την ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχήςή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει τηνέδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο τηςκατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωσημπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλόαντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 τουάρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίουυπογραφής, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων τηςδιακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι  έλαβαν γνώση των χώρων και τωνσυνθηκών ολοκλήρωσης της προμήθειας, των γενικών και ειδικών όρων τηςδιακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονταιπλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περίδιάρκειας ισχύς προσφοράς 120 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύειμέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.8. Θα πρέπει επίσης να κατατεθούν θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφήςυπεύθυνες δηλώσεις:- ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογηκατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησηςκαι τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς τουδημοσίου ή των Ο.Τ.Α.- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστηςποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στηχρησιμοποίηση τους από τον Δήμο Χανίων, ο προμηθευτής υποχρεούται στηναντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης ποιότητας .
9. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους,υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφηεξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενουαπό οποιαδήποτε αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ)Θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά σε πρωτότυπο καιένα αντίγραφο, επί ποινή αποκλεισμού :1. Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού,όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο.2. Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπωςτροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Εκαι Ε.Π.Ε).3. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένουκαταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική αρχή, μαζί με τααντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση τηςεταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε καιΕ.Π.Ε)  στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.Οφείλουν επίσης να καταθέσουν πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής καιεκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.4. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί ηπροσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για τηνκαταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.,5. Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί καιπρόσφατη (τελευταίου τριμήνου) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωσηδιοικητικής η δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόνμεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης.



6. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμισηισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικήεπιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένατουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.7. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που θα έχει εκδοθεί τρείς (3) το πολύμήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.8. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροιως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισηςκατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότηταςαφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στηνεπιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών πουείναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης καιόχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σεκάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναιασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντοςσυμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. καιΑ.Ε (δηλ. ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., τουΔιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων  για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.)  θα προκύπτεικατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατάειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναιασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμαέγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της.Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται απόαρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάστασηπροσωπικού και την ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχήςή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει τηνέδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο τηςκατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωσημπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θαυποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.9. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλόαντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 τουάρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίουυπογραφής, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.10. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύμήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θαπιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.11. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου έκδοσης τουλάχιστον τουτελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί γιααδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Γιατα  νομικά πρόσωπα υποχρέωση υποβολής έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί τουςόπως αυτοί προκύπτουν από τα νομιμοποιητικά έγγραφα της σύστασής τους.12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου, περίαποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι  έλαβαν γνώση τωνχώρων και των συνθηκών ολοκλήρωσης της προμήθειας, των γενικών καιειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τουςοποίους αποδέχονται πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τουςΔιαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 120 ημερών και ότι ηπροσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.13. Θα πρέπει επίσης να κατατεθούν θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφήςυπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου :  ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανταινομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχειαποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.14. Επίσης υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιοτης υπογραφής, η οποία θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστηςποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη



χρησιμοποίηση τους από τον Δήμο Χανίων, υποχρεούται στην αντικατάστασητους με άλλο καλύτερης ποιότητας .
15. Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλεται μαζίμε την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση,θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου απόοποιαδήποτε αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙΌλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και Βεβαίωση εποπτεύουσαςαρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα, σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, επί ποινήαποκλεισμού.
Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΌλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχειστην ένωση, σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, επί ποινή αποκλεισμού.
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δενκαλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκηδήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ήσυμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τοννόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένουτου γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ήσυμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ1. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρειποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφεςπροσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 1.3. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (με απόδειξη) υπό τηνπροϋπόθεση ότι θα ευρίσκονται στα χέρια της επιτροπής μέχρι την ημέρα τουδιαγωνισμού και έως τις 10:30 το πρωί. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οιπροσφορές είναι:  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΚΥΔΩΝΙΑΣ 29Τ.Κ. 73135ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΣτο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία τουδιαγωνισμού όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 7 καθώς και η ένδειξη: να μηναποσφραγιστεί από την Υπηρεσία.4. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ήπεριέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο  εκπρόθεσμα.5. Οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τηδιενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδιαεπιτροπή που  παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας πουκαθορίζονται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν  μαζί με τις άλλεςπου κατατίθενται την ημέρα του διαγωνισμού.
6. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στονδιαγωνισμό θα είναι έγγραφες, στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού.7. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελοκαλά σφραγισμένο (κύριος φάκελος) σε δύο (2) αντίγραφα όπου έξω απ’ αυτόν θααναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:I. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»II. Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού.



III. Ο αριθμός της διακήρυξηςIV. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμούV. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές .Μέσα στο κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφοράστοιχεία και ειδικότερα ως εξής:Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται (επί ποινή αποκλεισμού) όλα ταζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης.Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον φάκελο τηςτεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα στοιχεία πουαναφέρονται στο τεύχος «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, παρ. Ε-Οδηγίες ΣύνταξηςΤεχνικού Φακέλου Προσφοράς Εξοπλισμού» και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση για τονχρόνο εγγύησης του προσφερόμενου εξοπλισμού ο οποίος θα πρέπει να είναιτουλάχιστον 24 μήνες.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένοφάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οισυμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού, το έντυποοικονομικής προσφοράς, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα. Σε περίπτωση ασυμφωνίαςμεταξύ αριθμητικής και ολόγραφης τιμής ισχύει η ολόγραφη.Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξειςτου  κυρίως φακέλου.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.Διορθώσεις μπορεί να κάνει η Επιτροπή του διαγωνισμού κατά την παραλαβή καιαποσφράγιση των προσφορών σε σημεία που δεν επηρεάζουν κατά οποιοδήποτε τρόποτο αποτέλεσμα του διαγωνισμού οι οποίες (διορθώσεις) μονογράφονται από τα μέλητης. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τουςνόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήασάφειες κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρουςτης διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τασημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οπροσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναιδιαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ωςαπαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή τηςπροσφοράς.11. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπήύστερα από έγγραφο. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνωλαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.12. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.

13. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ωςαπαράδεκτες.
14. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σε πρωτότυπο. Αν είναι

φωτοαντίγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντα ότι είναι ακριβή αντίγραφα από τα
πρωτότυπα τα οποία κατέχει. Στην δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται ένα προς
ένα τα δικαιολογητικά. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι
θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, επί ποινή αποκλεισμού.

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών
της προμήθειας και τη συνολική προκυρηχθείσα ποσότητα.
Η απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς.  Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο
των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων υλικών.



ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝΣτην συνολική τιμή της προσφοράς εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνεςγια την προμήθεια, μεταφορά του εξοπλισμού στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία,γενικά και επισφαλή έξοδα, το όφελος του προμηθευτή, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Χανίων.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφοράαπορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα απόγνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.Ισχύουν όσα αναφέρονται σχετικά και στο άρθρο 14 του τεύχους «ΣυγγραφήΥποχρεώσεων».Ο ανάδοχος επιβαρύνεται και με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στοντύπο.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχείσε ποσοστό 5%  επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσίαδαπάνης με το Φ.Π.Α., δηλ. ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ(3.500,00 €). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετάτην λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση πουαναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίοκατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση τηςπροβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε ημέρες από τηνημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο πουπεριβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεταιστο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών.2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσειεγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίαςαντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τονΦΠΑ.
 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο πουπεριβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεταιστο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών.
 Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτικήπαραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόναπαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλοπαραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή εκπρόθεσμη παράδοση, γίνεταιμετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και τουεκπρόθεσμου.3.Εγγύηση καλής λειτουργίας
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσειεγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίαςαντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τονΦΠΑ.
 Η εγγύηση κατατίθεται για την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσηςκαι έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνοεγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρείς (3) μήνες.(άρθρο 26παρ.5 ΕΚΠΟΤΑ)
 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο πουπεριβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεταιστο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών.



Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι ηεγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικό ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμαστα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗΗ κατάθεση της προσφοράς θα γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή νόμιμαεξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.Κανείς δε μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από μία εταιρία ήένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπείεταιρία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οιπροσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές πουκαταθέτει εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.Αφού περάσει η ώρα του άρθρου 1, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των προσφορώνεκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής τωνπροσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Ο Πρόεδρος της επιτροπήςανακοινώνει την λήξη παράδοσης των προσφορών. Οι προσφορές που υποβάλλονται στηνεπιτροπή μετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλάεπιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια. Ηεπιτροπή μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 5 της παρούσης πουυποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό. Στη συνέχειαελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονταικαι ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους διαγωνιζόμενους. Προσφορές που αποκλείστηκαν σεαυτό το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τουςδιαγωνιζόμενους, δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό.Οι δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι που βρίσκονται μέσα στον κλειστό φάκελο που περιέχουναντίστοιχα την οικονομική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία, παραμένουν σφραγισμένοικαι αναγράφεται πάνω σε αυτούς ο αύξοντας αριθμός της σειράς επίδοσης της προσφοράς.Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνουκατάθεσης των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία αυτών πουέγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό κατά το προηγούμενο στάδιο του ελέγχου τωνδικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται από την επιτροπή και λαμβάνουν δημόσιαγνώμη οι διαγωνιζόμενοι, αν το επιθυμούν, του περιεχόμενου αυτού, καθώς και τωνδικαιολογητικών των άλλων συμμετεχόντων. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεναποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από τα μέλη της επιτροπής,προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την υπηρεσία,παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρμόδιο για τηναξιολόγηση όργανο και θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση, που θααποσταλεί με fax, δύο ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οιοικονομικές προσφορές. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα τουδιαγωνισμού εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων το επιτρέπει.
Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή συνεδριάζει για τον έλεγχο των τεχνικώνπροσφορών που έγιναν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, σε σχέση με τις



απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (αυτό μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα του διαγωνισμούή άλλη ημέρα αν ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών είναι μεγάλος). Η επιτροπήσυντάσσει σχετικό πρακτικό και ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα τουελέγχου των τεχνικών προσφορών. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση τουαρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδειςαποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονταιως απαράδεκτες.
Στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τιςοικονομικές προσφορές (για όσες έγιναν αποδεκτές κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο τουδιαγωνισμού) και τις καταγράφει σε πρακτικό και εισηγείται για τον τελικό μειοδότη τοοποίο αποστέλλει στους συμμετέχοντες για ενημέρωσή τους.
Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμόαριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα μέλη τηςεπιτροπής.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεταιως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγησητων αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή μετά από τηγνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η δε σχετική απόφαση για τηνκατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος τωνπροσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος.
Στην συνέχεια στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας,αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 Το είδος
 Την ποσότητα
 Την τιμή
 Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό
 Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους τηςδιακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις τωνόρων τούτων.
 Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δενπεριλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
 Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασηςπου ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται ναπροσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύησηκαλής εκτέλεσης αυτής.Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τησύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα απόγνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της μεαριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβασηπου υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην



επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον ταεξής:
 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
 Τα συμβαλλόμενα μέρη.
 Τα προς προμήθεια υλικά και την ποιότητα.
 Την τιμή.
 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
 Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
 Τον τρόπο πληρωμής.
 Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσονπροβλέπεται αναπροσαρμογή.
 Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
 Την παραλαβή αυτών.Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξηςκαι των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Ησύμβαση δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβασηυπογράφεται από το Δήμαρχο.1. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή ότανσυμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα απόγνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

 Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
 Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
 Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένωςεπιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
 Εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμεναμέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα απότη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή,ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένανομίσματα, για χρονικό διάστημα 120 ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου από τηδιακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί χωρίς οι διαγωνιζόμενοινα έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις, να παρατείνει πριν τη λήξη της, την προθεσμίακατά ανώτατο όριο 120 ημερών, κάνοντάς το γνωστό εγγράφως στουςδιαγωνιζόμενους. Μετά τη λήψη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασηςισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάνσυμφωνούν οι συμμετέχοντες για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΟι προσφορές, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα είναι γραμμένα στην Ελληνικήγλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία.Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣΈνσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας αυτού ή



της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Δήμο Χανίων, μέσα στο μισό τουχρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνίαυποβολής των προσφορών.Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες τηςδημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτεικλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την ΟικονομικήΕπιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε εργάσιμες ημέρεςπριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σεπερίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξηςεφαρμόζονται τα εξής:Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειαςτου διαγωνισμού κατά το χρονικό διάστημα είκοσι ημερών από την ημερομηνίαδημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας τουδιαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά στη δημοσίευση, ακολουθείται ηίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχήςπρομηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ήαποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγουςπου ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στο Δήμο Χανίων, μέχρι και τηνεπόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχουσταδίου. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησητου στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά3. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσειςτους που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τηνομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία, κατά τιςδιατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τουςπροαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δε γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 13: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΟ προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να παραδώσει τα υπόπρομήθεια είδη το πολύ σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνοςπαράδοσης πρέπει να καθορίζεται στις τεχνικές προσφορές.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετάαπό γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα απόσχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη τουσυμβατικού χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 της Υ.Α. 11389/93.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΗ διαδικασία παραλαβής των υλικών και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής,γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της Υ.Α. 11389/93, του Ν.3852/2010 και του άρθρου 26 του Νόμου 4024/2011.Η παραλαβή και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής πραγματοποιείταιεντός ενός (1) μήνα. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξειςτης παρ. 2, άρθρου 29 της Υ.Α. 11389/93.Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος σύμφωναμε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων».Αν το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει



σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. Αν τουλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο,ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αρθούναυτές οι αποκλίσεις.Σχετικά με τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση καθώς και την απόρριψη συμβατικώνυλικών – αντικατάσταση ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 του τεύχους«Συγγραφή Υποχρεώσεων».
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥΟ προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στοάρθρο 35 της Υ.Α. 11389/93. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονταιμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35, παρ.5 της Υ.Α. 11389/93.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΗ1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικάπου θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους προδιαγραφών,των χαρακτηριστικών και των σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι το σύνολο τωνυλικών αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, χωρίς κρυμμένα ελαττώματα είτεστη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής, είτε στην εργασία κατασκευής.  Τα υλικά θαανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και τη λειτουργία για την οποίαπροορίζεται.2. Ο χρόνος της εγγύησης και καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικώνκαθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δε μπορεί να είναιμικρότερος από δύο έτη και αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους.3. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου υλικού ή τμήμα του βρεθούνότι δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και δενείναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής μεαντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ήσυστατικών και παρελκομένων του υλικού, να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμογια τη χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναιυποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση, να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλουλικό αυτού, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή προσωρινήςπαραλαβής, που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και ηεγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Οπρομηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για τηναποσύνδεση του ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή του και για κάθεσχετική δαπάνη με την αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιοπάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει στοΔήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες.4. Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος νακάνει με δικές του δαπάνες την άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θαπαρουσιάζει βλάβη η φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώςκαι την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σεαποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες,θα κάνει ο Δήμος αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόποπου θα είναι δυνατόν να συμφωνηθεί.5. Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερικήδιακοπή της λειτουργίας του υλικού και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολότους περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένοςεπιπρόσθετα με τις άλλες υποχρεώσεις από αυτό, να καταβάλλει στο Δήμο, λόγωσυμφωνημένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα τουπρομηθευτή, το ποσό των πενήντα ευρώ για κάθε επιπλέον μέρα. Η ποινική αυτή



ρήτρα θα επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου και το σύνολό της θα εκπίπτει απότην εγγύηση.
ΑΡΘΡΟ 17: ΠΛΗΡΩΜΗΟ τρόπος πληρωμής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 11 τουτεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων».

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΠερίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα (άρθρο 23 παρ. 5 ΕΚΠΟΤΑ και Ν.3548/2007). Επίσης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβέρνησης (Τεύχος διακηρύξεωνδημοσίων συμβάσεων), καθώς και στην ιστοσελίδα (www.chania.gr) και τον πίνακαανακοινώσεων του Δήμου Χανίων. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχοσύμφωνα με την παράγραφο 46 του Ν. 3801/2009.
           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο της ΣυμβάσεωςΑντικείμενο της παρούσης συμβάσεως είναι η προμήθεια και εγκατάσταση τουΕξοπλισμού Φυσιοθεραπείας για τις ανάγκες της δημιουργίας του Κέντρου ΣτήριξηςΑτόμων με Αναπηρία στο Ακρωτήρι Χανίων.
Άρθρο 2ο. Στοιχεία Προμηθείας

Στοιχεία της παρούσης διακήρυξης αποτελούν:
1. Η Διακήρυξη
2. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Οι Τεχνικές προδιαγραφές και η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Η Οικονομική και Τεχνική προσφορά του αναδόχου5. Ο προϋπολογισμός της μελέτης

Άρθρο 3ο. Ισχύουσες ΔιατάξειςΗ προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Της με αριθμό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕνιαίοςΚανονισμός  Προμηθειών ΟΤΑ) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες δημόσιου τομέα & ρύθμιση συναφών θεμάτων».
 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων καιΚοινοτήτων» και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβασηεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης καιλειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
 Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασ. Εφεδρεία, κλαδικές συμβάσεις»
Της υπ’ αριθμ. Π1/2345/2013 (ΦΕΚ 688/Β/26.03.2013) απόφασης του ΥπουργείουΑνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.



Άρθρο 4ο. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας1. Ο Προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσειεγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχείσε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τοΆρθρο 26 παράγραφο 2 του ΕΚΠΟΤΑ.2. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσειεγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τηςσυνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 26παράγραφο 5 του ΕΚΠΟΤΑ. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπωςεκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει ναείναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατάτρεις (3) μήνες.
Άρθρο 5ο. Χρόνος παράδοσης

1. Ο χρόνος πλήρους παράδοσης σε λειτουργία του Εξοπλισμού Φυσιοθεραπείαςορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτούύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριναπό τη λήξη του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 27παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 6ο. Παραλαβή υλικών1. Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή παραλαβής της προμήθειας η οποίασυγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ και τo άρθρο26 ν. 4024/2011.2. Η διαδικασία παραλαβής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28του ΕΚΠΟΤΑ.3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικόςέλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει:

 Με επιθεώρηση και μακροσκοπικό έλεγχο
 Με ποσοτικό έλεγχο των επι μέρους μερών
 Με πλήρη λειτουργικό έλεγχο4. Για τις συσκευές του εξοπλισμού που εισάγονται από το εξωτερικό ο έλεγχοςδύναται να γίνει από διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο που θα εκλέξει ο εργοδότης.Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση του γεγονότος ότι τα μηχανήματαπληρούν τους συμβατικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές, δηλαδή τους όρουςκαι προϋποθέσεις της παρούσας και της προσφοράς του αναδόχου πουυποβλήθηκε κατά τον διαγωνισμό.

Άρθρο 7ο. Χρόνος παραλαβής υλικών1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θαπραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα.2. Αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του προμηθευτή γίνεται αν συντρέχουν οιπροϋποθέσεις του Άρθρου 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 8ο. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοσηΣε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικούχρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που



χορηγήθηκε, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός ωνπροβλεπόμενων κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 33 τουΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 9ο. Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάστασηΣε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικήςποσότητας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση τουαρμόδιου οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 10ο. Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονταιστο Άρθρο 35 παράγραφος 1 & 2 του ΕΚΠΟΤΑ.2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση τουΔημοτικού Συμβουλίου οι κυρώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 35 παράγραφος5 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 11ο. Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμήΟλόκληρη η συμβατική αξία θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική και ποιοτικήπαραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και τηνυποβολή των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι:-τιμολόγιο-πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,-φορολογική ενημερότητα-βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων,εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τονεπίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003 και εγκριθεί η σχετικήδιαδικασία από τον φορέα χρηματοδότησης.

Άρθρο 12ο. Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης.Για την επίλυση των διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης εφαρμόζονται οιδιατάξεις του Άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 13ο. Συνεννόηση – Αλληλογραφία-ΠροέγκρισηΤα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας καιστην τεχνική προσφορά του προμηθευτή.Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τωνμηχανημάτων, συσκευών και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος, πριν την τελικήπαραγγελία, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει για έγκριση στον Δήμο κατάσταση -κατάλογο που να περιλαμβάνει τον Εξοπλισμό Φυσιοθεραπείας (βασικό εξοπλισμό και όλατα συνοδευτικά αυτού) που θα παραγγελθεί, η οποία θα συνοδεύεται από τις τεχνικέςπεριγραφές εκάστου, τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα (prospectus κλπ),διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεων κλπ., τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους,πιστοποιητικά CE και λοιπά Πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας ώστε να αποδεικνύεταιότι τα προς παραγγελία είδη συμφωνούν με την υποβληθείσα από αυτόν προσφορά καθώςκαι με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.Όλες οι επαφές και συνεννοήσεις μεταξύ της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης τουδιαγωνισμού, η οποία παρακολουθεί την εκτέλεση της προμήθειας και γνωμοδοτεί για κάθεθέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αφενός και του προμηθευτή



αφετέρου, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτεοποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνεται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδουςπροφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται κανένα από τασυμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιαδήποτε τρόπο.
Άρθρο 14ο. Περιεχόμενο των ΤιμώνΣτην συνολική τιμή της προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνεςγια την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους που θαυποδειχθούν από την Υπηρεσία. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα τουανάδοχου καθώς και το όφελος του.Ειδικά στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται και η αξία των μηχανημάτων, συσκευών,οργάνων και υλικών όλων αυτών που βρίσκονται στο εργοστάσιο ή στην αποθήκη τουαναδόχου ή προκειμένου για αυτά που εισάγονται από το εξωτερικό ΤΣΙΦ Πειραιά ή άλλοΕλληνικό λιμάνι και οι δαπάνες εκτελωνισμού περιλαμβανομένων και των εισαγωγικώνδασμών και συμπαρομαρτούντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων, οι δαπάνες παραπέραμεταφοράς μέχρι των χώρων εγκατάστασης και θέσης σε κανονική και απρόσκοπτηλειτουργία μετά τις προβλεπόμενες δοκιμές.

Άρθρο 15ο. Τεχνικά Στοιχεία που υποβάλλονται με τις προσφορές και περιγραφέςΣύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 11 Απριλίου 2013
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ε.Φ.1 ΠΑΓΚΟΣ - ΚΛΙΝΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΕιδικά σχεδιασμένη κλίνη - πάγκος, στιβαρής κατασκευής, μετακινούμενη σε ειδικούςτροχούς, για χρήση σε χώρους φυσιοθεραπείας - κινησιοθεραπείας κλπ. Επιφάνειαθεραπείας τουλάχιστον 5 τμημάτων, με καλαίσθητο μεταλλικό σκελετό και ηλεκτρικάρυθμιζόμενο ύψοςκαι ηλεκτρική κλίση της μέσης. Διαστάσεις κλίνης περ.:  2,00m  μήκοςx 0,65m  πλάτος x 0,45-0,95m ύψος.
Ε.Φ.2 ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΕΛΞΗΣΕιδικά σχεδιασμένη μονάδα θεραπείας - έλξης, στιβαρής κατασκευής, για χρήση σεχώρους φυσιοθεραπείας - κινησιοθεραπείας κλπ. Σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενηαπό μικροεπεξεργαστή, κατάλληλη για έλξη αυχενικής ή οσφυϊκής μοίρας,προσαρμοσμένη σε ειδικό μεταλλικό κρεβάτι-πάγκο θεραπείας.Θα διαθέτει τα εξής :• οθόνη ψηφιακών ενδείξεων λειτουργίας• διακόπτη για άμεση διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης• φωτεινό/ηχητικό σήμα προειδοποίησης εάν η έλξη υπερβεί το όριο και μηχανισμόαπελευθέρωσης της έλξης• ηλεκτρονικό αυτόματο χρονόμετρο, κατ’ ελάχιστον 45 λεπτών με ηχητικό σήμα μετάτο πέρας της λειτουργίας• ηλεκτρονικά πλήκτρα για στατική ή διακοπτόμενη έλξη με ρυθμιζόμενους χρόνουςθεραπείας έλξης από 0 - 60 δευτερόλεπτα και χρόνους παύσης από 0 - 60 δευτερόλεπτα• ηλεκτρονικό ρυθμιστή κιλών για την έλξη αυχένος κατ’ ελάχιστο μέχρι 18 KG και γιατην έλξη οσφύος κατ’ ελάχιστο μέχρι 85 KG• ρυθμιστή ταχύτητας ανόδου - καθόδου κατ’ ελάχιστο σε 8 βήματα

διαιρούμενο σε 2 μέρη, εκ των οποίων το ένα να κινείται σε έδρανα κύλισης, σκαμπόδίδυμο με ανεξάρτητο αυξομειούμενο ύψος και τα συνοδευτικά εξαρτήματα πρόσδεσης(ιμάντα οσφύος, ιμάντας θώρακος, ιμάντα πρόσδεσης κλπ)
Ε.Φ.3 ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΜονάδας συνδυασμού υπερήχων και ηλεκτροθεραπείας, τοποθέτησης επι πάγκου /τροχηλάτου, σύγχρονης - ψηφιακής τεχνολογίας, νοσοκομειακής χρήσης, δύο (2)συχνοτήτων 1 & 3 Mhz, κατάλληλη για εν τω βάθει και επιπολής θεραπείες με μία ή δύοκεφαλές. Οι κεφαλές να διαθέτουν ενδεικτικές λυχνίες για την επαφή με τον ασθενή. Ηηλεκτροθεραπεία θα επιτελείται με ρεύματα ανακούφισης παρεμβολής, TENS, CC, CCetc.Θα διαθέτει ελληνικό μενού,δυνατότητα αναβάθμισης,γραφικέςαπεικονίσεις.Δυνατότητα σύνδεσης με αναρρόφηση και biofeedback.



Ε.Φ.4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΥΡΙΚΗΣ Η/ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (TENS)Διαδερμικός ηλεκτρικός διεγέρτης νεύρων για την αντιμετώπιση του πόνου.  Ηλεκτρικάχαρακτηριστικά μέγιστο ρεύμα 85 mA. συχνότητα 0-120 Hz, εύρος παλμού 0-400 μς. Θαείναι πλήρες, με ενσωματωμένο χρονόμετρο και ρυθμιστές συχνότητας και έντασηςρεύματος, με ηλεκτρόδια ασθενούς και με τσάντα τοποθέτησης-μεταφοράς. Θαπαραδοθούν επίσης διαφορετικά μεγέθη ηλεκτροδίων για τη βέλτιστη εφαρμογή σεόλες τις περιοχές του σώματος.
Ε.Φ.5 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.ΑΚΡ.Σύστημα παθητικής κινητοποίησης/κινησιοθεραπείας άνω άκρων (ώμου), ηλεκτρικάκινούμενο μέσω ενσωματωμένου μετασχηματιστή. Θα δύναται να περιλαμβάνει τις εξήςπερ. κινήσεις των άνω άκρων με το αντίστοιχο εύρος γωνιών : περιστροφή 0μ. εως170μ.,κάμψη-έκταση 0μ. εως 270μ.,προσαγωγή-απαγωγή 0 έως135μ. Παύσεις 0-2δευτερολέπτων,. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης δυνατότητα αναστροφής της κίνησης.Ηλεκτρική τροφοδοσία 230V / 50Hz, ρευματοδότης τύπου shuko. Θα παραδοθεί με όλατα προβλεπόμενα Πιστοποιητικά του και Έντυπα λειτουργίας, καθαρισμού -συντήρησης.
Ε.Φ.6 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κ.ΑΚΡ.Σύστημα παθητικής κινητοποίησης/κινησιοθεραπείας κάτω άκρων (ισχίο, γόνατο,ποδοκνημική), ηλεκτρικά κινούμενο μέσω ενσωματωμένου μετασχηματιστή. Θαδύναται να περιλαμβάνει τις εξής περ. κινήσεις των κάτω άκρων με το αντίστοιχο εύροςγωνιών : ισχίο 4μ. εως 100μ., γόνατο- 10μ. εως 135μ., ποδοκνημική -25μ. εως 45μ..Παύσεις 0-2 δευτερολέπτων ,ταχύτητα κίνησης 30μ-210μ το λεπτό. Σε περίπτωσηυπερφόρτωσης δυνατότητα αναστροφής της κίνησης. Ηλεκτρική τροφοδοσία 230V /50Hz, ρευματοδότης τύπου shuko. Θα παραδοθεί με όλα τα προβλεπόμεναΠιστοποιητικά του και Έντυπα λειτουργίας, καθαρισμού - συντήρησης.
Ε.Φ.7 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΣύστημα ποδηλάτου εξάσκησης, ενηλίκων, σε βάση δαπέδου, στιβαρής κατασκευής, μερυθμιζόμενο ύψη θέσης - τιμονιού, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε χώρουςφυσιοθεραπείας - κινησιοθεραπείας κλπ. Θα περιλαμβάνει όργανα μέτρησης ταχύτητας,χρόνου, και ηλεκτρομαγνητική ρύθμιση αντίστασης.
Ε.Φ.8 ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΣύστημα κωπηλατικής εξάσκησης, ενηλίκων, σε βάση δαπέδου, στιβαρής κατασκευής,ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε χώρους φυσιοθεραπείας - κινησιοθεραπείας κλπ. Θαλειτουργεί υδραυλικά και θα περιλαμβάνει σύστημα μεταβλητής ρύθμισης αντίστασηςκαθώς επίσης ιμάντες συγκράτησης / στήριξης ποδιών και πλενόμενη επικάλυψη -επιφάνεια καθίσματος.
Ε.Φ.9 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΕιδικά σχεδιασμένο στρώμα για χρήση σε χώρους φυσιοθεραπείας - κινησιοθεραπείαςκλπ. Το εσωτερικό θα είναι κατασκευασμένο απο αφρό σκληρής πολυουρεθάνης (ήπαρόμοιο) και το εξωτερικό απο ενισχυμένο πλαστικό υλικό με ειδικές χειρολαβέςμεταφοράς. Η εξωτερική επιφάνεια θα είναι ανθεκτική και εύκολα πλενόμενη.Διαστάσεις :  περ. 2,00m x 1,00m x 0,05m πάχος.
Ε.Φ.10 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ & ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣΣυσκευή - βοήθημα για την εξάσκηση και ενδυνάμωση χειρός και δακτύλων άνω άκρων.Θα περιλαμβάνει 4-5 σετ λαβών χειρός διαφορετικών μεγεθών.
Ε.Φ.11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΗΧΑΙΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ



Συσκευή τοποθέτησης και λειτουργίας επι τραπέζης / πάγκου για την εξάσκηση καιενδυνάμωση των καρπών και πήχεων χειρός άνω άκρων. Θα έχει ρυθμιζόμενο βαθμόδυσκολίας και θα δύναται να περιλαμβάνει κινήσεις πρηνισμού και υπτιασμού για τηνεξάσκηση της πηχαιοκαρπικής. Ενδεικτικές διαστάσεις 40 x 20 x 20cm ύψος.
Ε.Φ.12 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΔιάδρομος - σύστημα βάδισης γυμναστικής εξ ολοκλήρου στιβαρής κατασκευής, ειδικάσχεδιασμένο για χρήση σε χώρους φυσιοθεραπείας - κινησιοθεραπείας κλπ. Οδιάδρομος θα είναι καλαίσθητης, μεταλλικής κατασκευής με κατάλληλη επικάλυψη,μήκους περ. 200 εκ., και οι χειρολισθήρες υποβοήθησης θα είναι ξύλινης κατασκευής- 100 εκ. Ολες οι επιφάνειες θαείναι  αντιολισθηρές και εύκολα πλενόμενες.
Ε.Φ.13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣΣύστημα σκαλοπατιών άσκησης βάδισης - γυμναστικής εξ ολοκλήρου στιβαρής, ξύλινηςκατασκευής, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε χώρους φυσιοθεραπείας -κινησιοθεραπείας κλπ. Θα αποτελείται απο 3 σκαλοπάτια στην  μια πλευρά και  4 στηνχειρολισθήρες. Το πλάτος των σκαλοπατιών θα είναι περ. 65 εκ. και όλες οι επιφάνειεςαντιολισθηρές.
Ε.Φ.14 ΣΚΑΜΠΩ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣΣκαμπώ (σκαμνάκι) γυμναστικής, εξ ολοκλήρου στιβαρής, μεταλλικής κατασκευής,ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε χώρους φυσιοθεραπείας κλπ. Η τελική επιφάνεια όληςτης κατασκευής θα είναι λεία και εύκολα πλενόμενη.Διαστάσεις :  περ. 0,30m x 0,30m x 0,25m ύψος.
Ε.Φ.15 ΣΕΤ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ κλπΕιδικά σχεδιασμένο σετ απο 4 βοηθήματα στήριξης (μαξιλαράκια) διαφόρωνδιαστάσεων, για χρήση σε χώρους φυσιοθεραπείας - κινησιοθεραπείας κλπ. Τοεσωτερικό θα είναι κατασκευασμένο απο ενισχυμένη σκληρή πολυουρεθάνη (ήπαρόμοιο υλικό) και το εξωτερικό απο ενισχυμένο πλαστικό υλικό. Η εξωτερικήεπιφάνεια θα είναι ανθεκτική και εύκολα πλενόμενη.
Ε.Φ.16 ΣΕΤ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ με ΤΡΟΧΗΛ.Ειδικά σχεδιασμένο τροχήλατο μαζί με σετ απο βοηθήματα γυμναστικής, για χρήση σεχώρους φυσιοθεραπείας - κινησιοθεραπείας κλπ. Το τροχήλατο θα είναι στιβαρό,καλαίσθητης μεταλλικής κατασκευής, με ράφι και θήκες για τα βοηθήματα και θακινείται επι 4 περιστρεφόμενων τροχών. Θα περιλαμβάνει βαράκια 6x5kg, 10x2kg,8x1kg, 10x0,5kg,
Ε.Φ.17 ΜΠΑΝΙΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΡΩΝΠλήρες μπάνιο υδροθεραπείας - δινόλουτρο άνω και κάτω άκρων (χεριών, και ποδιών)με ειδικό σταθερό κάθισμα ασθενούς ρυθμιζόμενου ύψους.Στο σύστημα θαπεριλαμβάνονται τα εξής : εσωτερικά του κάδου εκτονώσεις δίνης (σύστημαυδρομασάζ), ,  βαλβίδα & σωλήνα αποχέτευσης, κομβίο ενεργοποίησης και ρυθμιστήέντασης πίεσης νερού και αέρα (στον πίνακα οργάνων της συσκευής).Να υπάρχει η δυνατότητα απολύμανσης όλων των εσωτερικών σωληνώσεων, Για τηνηλεκτρική (και υδραυλική) σύνδεση της συσκευής με τα η/μ δίκτυα θα τηρηθούν μεκάθε λεπτομέρεια όλοι οι προβλεπόμενοι κανονισμοί ασφαλούς και απρόσκοπτηςλειτουργίας.



Ε.Φ.18 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΡΟΧ.Ειδικά σχεδιασμένο τροχήλατο αναβατόριο, ηλεκτρικής λειτουργίας,  ανθεκτικήςκατασκευής, για χρήση στο χώρο Υδροθεραπείας του Κέντρου. Θα αποτελείται από : τηντροχήλατη βάση (σκελετό από ανοξείδωτο ή ενισχυμένο με πλαστική επικάλυψηχάλυβα), με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς, ανθεκτικούς στο νερό (καθώς και στακαθαριστικά υλικά, χλώριο κλπ) & το φορείο ασθενούς (stretcher) το οποίο θα είναιτοποθετημένο επι της τροχήλατης βάσης. Θα προβλέπονται όλες οι διατάξεις για τηνασφαλή τοποθέτηση και μεταφορά του ασθενούς και τα συνοδευτικά εξαρτήματα(στρώμα μεταφοράς, πλευρικά στηρίγματα, στηρίγματα πλάτης, ποδιών, ιμάντεςπρόσδεσης κλπ). Το σύστημα θα είναι ρυθμιζόμενου ύψους, πλήρως συμβατό ώστε ναεξυπηρετεί καθ όλα την ήδη εγκατεστημένη Μπανιέρα Υδροθεραπείας.
Ε.Φ.19 ΣΥΣΤΗΜΑ, ΚΙΝΗΤΟ, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝΕιδικά σχεδιασμένη μονάδα παραπληγικών, στιβαρής κατασκευής, μετακινούμενη σε 4ειδικούς τροχούς με δυνατότητα σταθεροποίησης, για χρήση σε χώρουςφυσιοθεραπείας - κινησιοθεραπείας κλπ. Επικλινόμενη επιφάνεια θεραπείας απο τηνκατακόρυφη στην οριζόντια θέση, με στηρίγματα ποδιών. Θα περιλαμβάνει στήριγμακεφαλής, πλευρικά προστατευτικά στηρίγματα, ιμάντες πρόσδεσης ασθενούς.
Ε.Φ.20 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣΕιδικά σχεδιασμένο τραπέζι στιβαρής κατασκευής, για χρήση σε χώρους εργοθεραπείας.Η επιφάνεια εργασίας θα είναι διαστάσεων περ. 200 x 100cm, μεταβλητού ύψους από60 – 90cm περίπου. Θα στηρίζεται επι δύο βάσεων σχήματος "Τ". Τα μεταλλικά μέρη τουσκελετού θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ενώ η επιφάνεια εργασίας θα είναικατασκευασμένη από ξύλο αρίστης ποιότητας.Η ρύθμιση του  ύψους θα γίνεται μεειδική περιστρεφόμενη χειρολαβή.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΟι γενικές τεχνικές προδιαγραφές του Εξοπλισμού Φυσιοθεραπείας της Μελέτηςπεριλαμβάνονται στο τεύχος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ τοοποίο αποτελεί αναπόσπαστο τεύχος της Μελέτης. Για κάθε είδος εξοπλισμού πρέπει ναπληρούνται τόσο οι γενικές όσο και οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχουςκαι ο κάθε Διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπάδικαιολογητικά που αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση του προσφερόμενουεξοπλισμού.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 11 Απριλίου 2013
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣτο παρόν τεύχος περιγράφονται συνοπτικά το αντικείμενο της προμήθειας, οι υποχρεώσειςτων δύο πλευρών, δηλαδή Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και οι οδηγίεςσύνταξης του Τεχνικού Φακέλου της Προσφοράς.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΤο αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης είναι η προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση,εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας (όπου απαιτείται), δοκιμή λειτουργίας (όπου απαιτείται),παράδοση των απαραίτητων τευχών / εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης (όπουαπαιτείται) καθώς και η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (για το χρονικό διάστημαπου καθορίζεται στο σχετικό άρθρο) του Εξοπλισμού Φυσιοθεραπείας για την
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ» του
Δήμου Χανίων, που βρίσκεται στη θέση Στέρνες Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων, όπωςαυτό περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική τεχνική μελέτη.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣτις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται τα εξής :
 Η Προμήθεια του Εξοπλισμού Φυσιοθεραπείας που περιλαμβάνεται στην ΤεχνικήΜελέτη απολύτως σύμφωνα με την αναλυτική Τεχνική Περιγραφή – ΤεχνικέςΠροδιαγραφές – Λειτουργικά Χαρακτηριστικά και τις αντίστοιχες ποσότητες που

πληροί επίσης τους κανόνες ασφαλείας και διαθέτει τα προβλεπόμενα
πιστοποιητικά CE και ISO και πιστοποιητικό περί συμμόρφωσης του
προμηθευτή με το Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας για τη διακίνηση και
την εξυπηρέτηση (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων
(Υ.Α.ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04), τα οποία και θα πρέπει να
επισυναφθούν στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, επί ποινή
αποκλεισμού.

 Η Τεχνική Υποστήριξη του Εξοπλισμού Φυσιοθεραπείας που περιλαμβάνεται στηνΜελέτη του Διαγωνισμού καθόλη την διάρκεια του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα μετην αναλυτική Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές – ΛειτουργικάΠιστοποιητικά που αναφέρονται στα τεύχη της Διακήρυξης. Τα είδη θα έχουνεγγύηση καλής λειτουργίας δύο χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία οριστικήςπαραλαβής και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για 5 χρόνιατουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών . Κατά την διάρκειατου χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, όλοι οιπροληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τονκατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με



επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, απόεξειδικευμένο τεχνικό χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνσης της Αναθέτουσας Αρχής.
 Η κατάλληλη συσκευασία και αποστολή - μεταφορά (περιλαμβάνεται επίσης ηαπαραίτητη κατά το νόμο ασφάλεια μεταφοράς) του Εξοπλισμού και εκφόρτωση –προσωρινή αποθήκευση αυτού στον τόπο παράδοσης που θα οριστεί από τηνΥπηρεσία.
 Η αποκιβωτίωση, διανομή και τοποθέτηση του Εξοπλισμού στους χώρους που θατου υποδειχθούν από την Υπηρεσία, η συναρμολόγηση (όπου απαιτείται), και ηεγκατάσταση – σύνδεση αυτού με ηλεκτρικά / μηχανολογικά δίκτυα (όπουαπαιτείται).
 Η απομάκρυνση και ο καθαρισμός του χώρου από όλα τα υλικά συσκευασίας τουΕξοπλισμού (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις).
 Η θέση σε λειτουργία (έναρξη λειτουργίας - start up) του Εξοπλισμού,συμπεριλαμβάνονται αναλώσιμα εάν απαιτηθούν και οι πλήρεις δοκιμές(συμπλήρωση σχετικών πρωτοκόλλων όπου απαιτείται).
 Η άμεση διόρθωση και αποκατάσταση των προβλημάτων και δυσλειτουργιών πουτυχόν εμφανιστούν στην χρήση και λειτουργία του Εξοπλισμού.
 Η αντικατάσταση του εξοπλισμού που αποδεδειγμένα θα εμφανίσει σημαντικέςατέλειες ή σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα κατά την διάρκειαλειτουργίας του και εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος της εγγύησήςτου.
 Η εκπαίδευση και η επίδειξη τόσο στη λειτουργία και χρήση του Εξοπλισμού (όπουαπαιτείται) στους υπευθύνους της Αναθέτουσας Αρχής (τεχνικό, νοσηλευτικόπροσωπικό κλπ), όσο και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση τουμηχανήματος (νόμος 2955/01,άρθρο 2,παρ.5)
 Η παροχή και παράδοση όλων των Τεχνικών εγχειριδίων στα Ελληνικά (εγχειρίδιοχρήσης / λειτουργίας, οδηγίες συντήρησης ή user – owner manuals κλπ) Εξοπλισμούκαι υλικών με ιδιαίτερη έμφαση στα όσα περιλαμβάνουν τεχνικές πληροφορίες -οδηγίες για Ασφαλή Λειτουργία, την Π.Π.Συντήρηση και Ε.Σ., των αναγκαίωνανταλλακτικών κλπ, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενοκαι να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01,άρθρο 2,παρ.5).Επίσης, θα παραδοθούν ,με την παράδοση του εξοπλισμού, τα πρωτότυπα εγχειρίδιαχειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής καισυντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών.
 Η «εγγύηση καλής λειτουργίας» του προσφερόμενου Εξοπλισμού και εργασιώνευθύνης του Αναδόχου που θα διαρκεί για χρονικό διάστημα δύο ετών ( 24 μήνες )από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.
 Σε αρμονία με την παραπάνω παράγραφο για την πλήρη τεχνική υποστήριξη τουεξοπλισμού για την χρονική διάρκεια των δύο ετών (24 μήνες) της εγγύησης, τυχόνεργασίες προληπτικής συντήρησης (Π.Π.Σ.) του εξοπλισμού (σύμφωνα με τις οδηγίεςτων εγχειριδίων  χρήσης / λειτουργίας, οδηγίες συντήρησης ή user – owner manualsκλπ συμπεριλαμβάνονται αχρεωστήτως και αδαπάνως στις συμβατικέςυποχρεώσεις του Αναδόχου.
 Ο κάθε Διαγωνιζόμενος θα  πρέπει να δηλώσει κατά την συμμετοχή του στον

Διαγωνισμό ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους  και έχει διαπιστώσει όλες τιςδεδομένες συνθήκες από φυσική και κατασκευαστική άποψη, τον συντελεστή



δυσκολίας των εργασιών του κλπ. κλπ και έχει ενσωματώσει το σχετικό κόστοςόλων αυτών στην Προσφορά του.
 Επίσης ο Ανάδοχος του Έργου με το πέρας της Συμβατικής Περιόδου θα πρέπει ναυποβάλλει πλήρη και αναλυτικό Κατάλογο των εγκατεστημένων Αντιπροσώπων ήΠρομηθευτών που έχουν την δυνατότητα της τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού,προμήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών κλπ.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣΣτις «υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής» συμπεριλαμβάνονται τα εξής :
 Η προσβασιμότητα στο χώρο της εγκατάστασης του εξοπλισμού  για το προσωπικότου Αναδόχου καθώς και των μέσων μεταφοράς του περιλαμβανόμενου εξοπλισμού
 Η παράδοση έτοιμων & καθαρών χώρων για την υποδοχή και εγκατάσταση τουΕξοπλισμού.
 Η παροχή τεχνικών πληροφοριών για τις δεδομένες συνθήκες των χώρων,  απόκατασκευαστική άποψη
 Η εκτέλεση εργασιών που εμπίπτουν στο υφιστάμενο κατασκευαστικό αντικείμενοτου Έργου (π.χ. επέκταση η/μ δικτύων σε δεδομένες θέσεις, επέμβαση σεηλεκτρικούς πίνακες κλπ)
 Η παροχή διευκολύνσεων (ηλεκτρικές παροχές, χώρος αποθήκευσης υλικών,πρόσβαση σε όλους τους χώρους  κλπ) προς το τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου.

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλέον του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και του Φακέλου τηςΟικονομικής Προσφοράς, απαιτείται και η σύνταξη και κατάθεση Τεχνικού Φακέλου(φακέλου Τεχνικής προσφοράς), όπως περιγράφεται παρακάτω.
Προσφορές Διαγωνιζόμενων οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν Τεχνικό Φάκελλο
(καθώς και επίσης και η μη συμμόρφωση Τεχνικών Φακέλλων υποψηφίων με τα
περιγραφόμενα παρακάτω), καθίστανται μη αποδεκτές και απορρίπτονται:Ι. Ο Τεχνικός Φάκελος Προσφοράς του Εξοπλισμού Φυσιοθεραπείας, θα περιλαμβάνειυποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού :1. Συνοπτικό κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού φυσιοθεραπείας, με αύξοντακωδικό είδους, όπως εμφανίζονται στο τεύχος της Μελέτης – Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΕξοπλισμού Φυσιοθεραπείας. Ο κατάλογος θα είναι σε μορφή πίνακα και θαπεριλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:(α) Κωδικός είδους, σύμφωνα με τη Μελέτη(β) Περιγραφή είδους σε αντιστοιχία με τη Μελέτη(γ) Ποσότητα, σύμφωνα με τη Μελέτη(δ) Εργοστάσιο Κατασκευής / Κατασκευαστής(ε) Προσφερόμενο μοντέλο ή τύπος ή σειρά του εξοπλισμού(στ) «Επίσημος Αντιπρόσωπος» ή «Διανομέας» στην Ελλάδα2. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά :(1) Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με το οποίο θα απαντώνταιλεπτομερώς και με σαφήνεια τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές, (μεπαραπομπές στα επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών του οίκου κατασκευής).



(2) Η σύνθεση του προσφερόμενου εξοπλισμού  (βασική μονάδα, λογισμικό,δυνατότητες, εξαρτήματα), δηλ. όπως τελικά θα παραδοθεί.(3) Πρωτότυπη τεκμηρίωση, με επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών καιπροσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.(4) Πιστοποιητικό CE Mark, για όλα τα ιατρικά προϊόντα(5) Πιστοποιητικά Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001) ή αντίστοιχα τουκατασκευαστικού οίκου.(6) Πιστοποιητικό περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με το Σύστημα Διασφάλισης τηςΠοιότητας για τη διακίνηση και την εξυπηρέτηση (service) ιατροτεχνολογικώνπροϊόντων (Υ.Α.ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04)(7) Κατάλογο με τιμές αναλωσίμων και ανταλλακτικών.(8) Βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ο προμηθευτήςείναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικήςυποστήριξης. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβες θα πρέπει να είναι μικρότερος των 48ωρών και να κατατεθεί η σχετική υπεύθυνη δήλωση.(9) Πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει ναέχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο τουπροτεινόμενου μοντέλου.  Επίσης Θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση παρουσίαςεξειδικευμένου service στην Κρήτη.3. Πλήρη Περιγραφή και Τεκμηρίωση του προφίλ και της Εμπειρίας του Διαγωνιζόμενου(καθώς και της υφιστάμενης στελέχωσής του με τις παρεμφερείς με το Έργο ειδικότητεςεπιστημόνων)ΙΙ. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί και τις παρακάτωπροϋποθέσεις:(α) να είναι απόλυτα καινούργιος.(β) να καλύπτει το σύνολο των μορφολογικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων τωνπροδιαγραφών της μελέτης καθώς και των προδιαγραφών ασφαλείας.(γ) να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να βρίσκεται οπωσδήποτε σε σειρά παραγωγής καινα προέρχεται από γνωστούς κατασκευαστικούς οίκους με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε.).(δ)  να πιστοποιείται ότι έχει εγκατασταθεί σε παρόμοια έργα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.(ε)  να είναι σύμφωνος με τα διεθνή πρότυπα και να καλύπτει οπωσδήποτε την οδηγία93/42/MDD και τις απαιτήσεις του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας για τηδιακίνηση και την εξυπηρέτηση (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων(Υ.Α.ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04)(στ) να υπάρχει αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και νόμιμα εγκατεστημένοςεξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος service του εξοπλισμού στην Ελλάδα, (π.χ. εγγραφή στοοικείο επαγγελματικό επιμελητήριο), ο οποίος να διαθέτει επαρκή εμπειρία και οργάνωσηώστε να έχει την δυνατότητα για την πλήρη τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού για χρονικήδιάρκεια τουλάχιστον επιπρόσθετων 5 ετών μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης(διευκρίνιση : οι συγκεκριμένες υπηρεσίες στο διάστημα αυτό δεν περιλαμβάνονται στιςσυμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου).
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ,  11 Απριλίου 2013
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70.000,0 €
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007 -2013

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α κωδικός περιγραφή εξοπλισμού ποσότητα
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΚΟΣΤΟΣ

(€)
1 Ε.Φ.1 ΠΑΓΚΟΣ - ΚΛΙΝΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 2 3.500,00 7.000,00
2 Ε.Φ.2 ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΕΛΞΗΣ 1 6.749,50 6.749,50
3 Ε.Φ.3 ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 4.350,00 4.350,00
4 Ε.Φ.4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΥΡΙΚΗΣ Η/ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 1 400,00 400,00
5 Ε.Φ.5 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.ΑΚΡ. 1 12.000,00 12.000,00
6 Ε.Φ.6 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κ.ΑΚΡ. 1 6.240,00 6.240,00
7 Ε.Φ.7 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 420,00 420,00
8 Ε.Φ.8 ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 300,00 300,00
9 Ε.Φ.9 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3 270,00 810,00
10 Ε.Φ.10 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ & ΔΑΚΤΥΛΩΝΧΕΙΡΟΣ 1 225,00 225,00
11 Ε.Φ.11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΗΧΑΙΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 97,00 97,00
12 Ε.Φ.12 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 224,00 224,00
13 Ε.Φ.13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 2.050,00 2,050,00
14 Ε.Φ.14 ΣΚΑΜΠΩ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2 58,00 116,00
15 Ε.Φ.15 ΣΕΤ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣκλπ 1 190,00 190,00
16 Ε.Φ.16 ΣΕΤ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ μεΤΡΟΧΗΛ. 1 652,00 652,00
17 Ε.Φ.17 ΜΠΑΝΙΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΡΩΝ 1 2.242,00 2,242,00
18 Ε.Φ.18 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΡΟΧ. 1 7.450,00 7,450,00



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ,    11 Απριλίου 2013

      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

               ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

19 Ε.Φ.19 ΣΥΣΤΗΜΑ, ΚΙΝΗΤΟ, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 1 4,600,00 4.600,00
20 Ε.Φ.20 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥΥΨΟΥΣ 1 795,00 795,00

ΣΥΝΟΛΟ 56.910,50ΦΠΑ 23% 13.089,50
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ

ΦΠΑ

70.000,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤης επιχείρησης …………………………………, έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός………, Α.Φ.Μ….……………, Δ.Ο.Υ ………………..,τηλέφωνο ..…………………., fax ..…………..

Α/
Α ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣ.
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1 Ε.Φ.1 ΠΑΓΚΟΣ - ΚΛΙΝΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 2
2 Ε.Φ.2 ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΕΛΞΗΣ 1
3 Ε.Φ.3 ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
4 Ε.Φ.4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΕΥΡΙΚΗΣ Η/ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 1
5 Ε.Φ.5 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.ΑΚΡ. 1
6 Ε.Φ.6 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κ.ΑΚΡ. 1
7 Ε.Φ.7 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
8 Ε.Φ.8 ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
9 Ε.Φ.9 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3
10 Ε.Φ.10 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ &ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 1
11 Ε.Φ.11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΗΧΑΙΟΚΑΡΠΙΚΗΣΑΣΚΗΣΗΣ 1
12 Ε.Φ.12 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΖΥΓΟ ΒΑΔΙΣΗΣΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
13 Ε.Φ.13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ 1
14 Ε.Φ.14 ΣΚΑΜΠΩ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2
15 Ε.Φ.15 ΣΕΤ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣΣΩΜΑΤΟΣ κλπ 1
16 Ε.Φ.16 ΣΕΤ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣμε ΤΡΟΧΗΛ. 1
17 Ε.Φ.17 ΜΠΑΝΙΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΡΩΝ 1
18 Ε.Φ.18 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΡΟΧ. 1
19 Ε.Φ.19 ΣΥΣΤΗΜΑ, ΚΙΝΗΤΟ, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 1
20 Ε.Φ.20 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                                        (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)


