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1.

ΓΕΝΙΚΑ

Η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εφεξής η ΑΡΙΟΝΑ) έχει αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (εφεξής το Ίδρυμα Ωνάση) την διοικητική και οικονομική
διαχείριση του έργου
για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου Εθνικού
Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 356 (Ν. 4565/2018). Για τους σκοπούς του
Έργου όπως αναλυτικά ορίζεται στην παρ. 2 κατωτέρω η ΑΡΙΟΝΑ προσκαλεί σε εκδήλωση
ενδιαφέροντος με την υποβολή φακέλων με τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας Εξοπλισμού :
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - Τεμάχιο 1 –
Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και υποχρεωτική 5ετή δωρεάν συντήρηση
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι κατασκευαστές ιατρικών μηχανημάτων, οι επίσημοι
αντιπρόσωποι των, οι αναγνωρισμένοι από την κατασκευάστρια εταιρεία προμηθευτές του
Εξοπλισμού, να αποστείλουν μέχρι την 31 Μαρτίου 2019 σε έντυπη καθώς και σε επεξεργάσιμη
ψηφιακή μορφή (ως προς την υποβολή βλέπε επίσης κατωτέρω παρ. 8):
(α) Τεχνικές προδιαγραφές και
(β) Τεχνικά φυλλάδια, ιατρική τεχνική περιγραφή
για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Μαγνητικού Τομογράφου (εφεξής ο Eξοπλισμός)
προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές σχετικού διαγωνισμού που
θα ακολουθήσει.
Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση είναι επιθυμητή η παρουσίαση από τους
ενδιαφερομένους -και η διερεύνηση εκ μέρους της ΑΡΙΟΝΑ - του ευρύτερου δυνατού φάσματος
των πλέον σύγχρονων εναλλακτικών τύπων του Eξοπλισμού, τηρουμένων των τοπικών και
χρονικών προδιαγραφών που αναφέρονται κατωτέρω.
Για την ορθή και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου πρέπει επιπλέον των
καθαρά τεχνολογικών/κατασκευαστικών προδιαγραφών, ο ενδιαφερόμενος να συνυποβάλει
λεπτομερή ιατρική περιγραφή του Eξοπλισμού διευκρινίζοντας όλα τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά με ιδιαίτερη μνεία ως προς:
(α) Τους προσφερόμενους εναλλακτικούς τύπους /μοντέλα που υποστηρίζονται από τον
ενδιαφερόμενο.
(β) Τις προσφερόμενες πρόσθετες λειτουργίες, την επεκτασιμότητα, και τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα κάθε μοντέλου.
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(γ) Τις τεχνικές δυνατότητες και δεξιότητες του ενδιαφερόμενου φορέα που σχετίζονται
με την εγκατάσταση, την ανάληψη της συντήρησης, παροχής αναλωσίμων,
ανταλλακτικών κλπ και εν γένει της παροχής ολοκληρωμένων και πιστοποιημένων
υπηρεσιών.
(δ) Την δυνατότητα μελλοντικής συμβατότητας ενός εκάστου εκ των αναφερόμενων
τύπων σε επερχόμενη τεχνολογία.
(ε) Την συμβατότητα ενός εκάστου εκ των αναφερόμενων τύπων με λογισμικά και
λειτουργικά συστήματα ψηφιακής αρχειοθέτησης, κωδικοποίησης και αναζήτησης.
(στ)
Τις ιδιαίτερες λειτουργίες που καθιστούν τον Εξοπλισμό κατάλληλο για
Καρδιοχειρουργικό και Καρδιολογικό Νοσοκομείο.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε εταιρείες που κατασκευάζουν και/ή εμπορεύονται ιατρικό
εξοπλισμό υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν να καλύψουν με δική τους ευθύνη και
εποπτεία την παροχή των περιγραφομένων στην παρούσα παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
Η εν λόγω προμήθεια δεν εμπίπτει στις διατάξεις και τη νομοθεσία για τις δημόσιες προμήθειες
και τα δημόσιο έργα.
2.

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα οποία (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) διαθέτουν την
αποδεδειγμένη εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, τεχνική κατάρτιση και χρηματοοικονομική
ικανότητα για την εκτέλεση της προμήθειας (εφεξής ο ενδιαφερόμενος/συμμετέχων).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ορίζεται από την ΑΡΙΟΝΑ και μπορεί να περιλαμβάνει ιατρικούς, διοικητικούς και οικονομικούς
παράγοντες που σχετίζονται με το έργο ή/και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
Δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα των μελών της Επιτροπής ούτε ο κατάλογος αποδεκτών της
πρόσκλησης.
Η ΑΡΙΟΝΑ και η Επιτροπή Διαγωνισμού ενδιαφέρονται για την κατά το δυνατόν ευρύτερη
συμμετοχή και αρτιότερη συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών για τον διαγωνισμό που θα
ακολουθήσει. Ωστόσο, δεν προβλέπεται τυπική διαδικασία υποβολής ενστάσεων και οι
αξιολογήσεις των μελών της Επιτροπής θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν δημοσιοποιούνται.
ΕΡΓΟ
Η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (Λεωφόρος
Συγγρού 357) στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4565/2018.
Το Έργο αποτελεί δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" προς το Ελληνικό
Δημόσιο και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) και θα υλοποιηθεί με διαδικασίες που
δεν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Σημειωτέον ότι η ποιοτική παράδοση
αυτού εποπτεύεται από την Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 5 παρ.3 του νόμου 4565/2018.
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΚΚ)
Είναι το Ν.Π.Ι.Δ. "Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο" που ιδρύθηκε με το Ν. 2012/1992.
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3.
ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Τα τεύχη της πρόσκλησης περιλαμβάνουν :
- Την παρούσα πρόσκληση και
- τα σχέδια του χώρου όπου προβλέπεται να εγκατασταθεί ο τομογράφος (συνημμένα)

4.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία τους και την έδρα τους, το ΑΦΜ
και τον αριθμό ΓΕΜΗ ή αριθμό εγγραφής τους στο οικείο μητρώο (για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα), οι αριθμοί τηλεφώνων και fax, η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail
address) και η ιστοσελίδα τους, εφ’ όσον υπάρχει.
Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ τα
κάτωθι τεύχη:
Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Στον φάκελο αυτό θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατά περίπτωση:
Α.1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Ανάλυση των προσφερόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και
ειδικότερα:
α. Τους προσφερόμενους εναλλακτικούς τύπους /μοντέλα που υποστηρίζονται από τον
ενδιαφερόμενο. Μπορούν να προσφερθούν εναλλακτικά περισσότεροι από ένα τύπο
του Εξοπλισμού (π.χ. 1.5 Tesla, 3 Tesla ή άλλο).
β. Τις προσφερόμενες πρόσθετες λειτουργίες, την επεκτασιμότητα, και τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα κάθε μοντέλου.
γ. Τις τεχνικές δυνατότητες και δεξιότητες του ενδιαφερόμενου που σχετίζονται με την
εγκατάσταση, την ανάληψη της συντήρησης, την παροχή αναλωσίμων και
ανταλλακτικών και εν γένει της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών,
δ. Την δυνατότητα μελλοντικής συμβατότητας με νεότερη τεχνολογία.
Εάν τα προϊόντα κατασκευάζονται εκτός Ελλάδος, να συνυποβληθούν, μαζί με την
μετάφραση τους στα ελληνικά και τα πρωτότυπα φυλλάδια στην αγγλική γλώσσα .
(ε) Την συμβατότητα ενός εκάστου εκ των αναφερόμενων τύπων με λογισμικά και
λειτουργικά συστήματα ψηφιακής αρχειοθέτησης, κωδικοποίησης και αναζήτησης.
(στ)
Τις ιδιαίτερες λειτουργίες που καθιστούν τον Εξοπλισμό κατάλληλο για
Καρδιοχειρουργικό και Καρδιολογικό Νοσοκομείο.
Α.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αναλυτική πρόταση για την σύνταξη των τεχνικών/τεχνολογικών προδιαγραφών του
επικείμενου διαγωνισμού (σε έντυπη και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή (Word/
Excel).
Α.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
Πιστοποιητικά και εγκρίσεις λειτουργίας/παραγωγής κλπ. από διεθνείς οργανισμούς
και αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Όπου η Ελληνική ή Κοινοτική νομοθεσία
επιβάλλει ειδική έγκριση ή άδεια λειτουργίας, θα υποβληθούν και αντίγραφα από τις
εγκρίσεις αυτές.
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Α.4 ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Βεβαίωση από τον κατασκευαστή/ παραγωγό των προϊόντων από την οποία να
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ενεργεί ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας
αυτών.
Η δήλωση θα υποβληθεί σε πρωτότυπο και θα έχει πρόσφατη ημερομηνία (τριμήνου).
Α.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ- ΕΡΓΩΝ
Να υποβληθεί Πίνακας Εμπειρίας - αντίστοιχα έργα στα οποία ο ενδιαφερόμενος έχει
προμηθεύσει / εγκαταστήσει στην Ελλάδα τον εξοπλισμό που αναφέρεται στην
πρόσκληση, με ημερομηνίες και λοιπά τεχνικά στοιχεία. Συμπληρωματικά να
υποβληθούν στοιχεία για άλλα έργα προμήθειας και εγκατάστασης ιατρικού
εξοπλισμού στην Ελλάδα, με ημερομηνίες και λοιπά τεχνικά στοιχεία.
Α.6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Να αναφερθεί ρητά η διάρκεια του χρόνου εγγύησης μετά την έναρξη σε κανονική (όχι
δοκιμαστική) λειτουργία, κατά την οποία η συντήρηση, επισκευή ή/και αντικατάσταση
ελαττωματικών μερών του εξοπλισμού θα γίνεται από τον συμμετέχοντα χωρίς
επιπλέον χρέωση της ΑΡΙΟΝΑ ή/και του ΩΚΚ (εφόσον δεν οφείλεται σε κακή χρήση).
Η ελάχιστη διάρκεια εγγύησης είναι πενταετής (βλ. και όρο Β.(δ) κατωτέρω)
Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την πρότασή του υποχρεούται να υποβάλει δήλωση ότι
αποδέχεται να αναλάβει με δικά του έξοδα (που θα αναφερθούν στην προσφορά του
στα πλαίσια του διαγωνισμού που θα ακολουθήσει), δική του μέριμνα και ευθύνη τα
εξής:
(α) Προμήθεια, μεταφορά, ανύψωση, εγκατάσταση, συνδεσμολογία και θέση σε πλήρη
λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού.
(β) Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία της ακτινοπροστασίας/
μαγνητικής προστασίας των δωματίων του τομογράφου, σε πλήρη εφαρμογή της
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των διεθνών κανονισμών και λαμβάνοντας
υπόψη ότι το Έργο θα περιλαμβάνει και ελικοδρόμιο το οποίο δεν πρέπει να δέχεται
δυσμενείς παρεμβολές στα όργανα πλοήγησής του.
(γ) Παροχή υποχρεωτικής δωρεάν συντήρησης/επισκευών για τα πρώτα πέντε έτη από
την έναρξη κανονικής λειτουργίας του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των
αναλωσίμων και ανταλλακτικών
(δ) Πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας, περιλαμβανομένων και των ανταλλακτικών
(ε) Διαθεσιμότητα επί δεκαετία κρίσιμων για την λειτουργία του εξοπλισμού
ανταλλακτικών εντός Ελλάδος (ή εντός ΩΚΚ), ώστε να υπάρχει εγγυημένη επισκευή και
αποκατάσταση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού εντός 24 ωρών από την επέλευση
βλάβης αυτού.
(στ) Δήλωση ότι ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι σύμφωνος με όλες τις διεθνείς
περιβαλλοντικές οδηγίες και τους κανονισμούς για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
(ζ) Δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών του εξοπλισμού του ΩΚΚ από τον προμηθευτή για
το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του εξοπλισμού καθώς και online διαδικτυακή ή
τηλεφωνική επίλυση προβλημάτων, ερωτημάτων και αποριών.
(η) Επιβεβαίωση περί δυνατότητας εγκατάστασης λογισμικού απομακρυσμένης
πρόσβασης, απομακρυσμένης αναφοράς προβλημάτων.
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Εάν ο ενδιαφερόμενος:
α. επιθυμεί να επιφυλαχθεί ή να διαφοροποιηθεί ως προς τα προαναφερθέντα επί
συγκεκριμένων θεμάτων, θα πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση, στην οποία θα
γίνεται ειδική και λεπτομερής μνεία των αντιρρήσεών του,
β. μπορεί να προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες και δυνατότητες που θα επιθυμούσε να
επισημάνει στην ΑΡΙΟΝΑ για να ληφθούν υπόψη θα πρέπει να υποβάλλει σχετική
δήλωση, στην οποία θα γίνεται ειδική και λεπτομερής μνεία των προαναφερθέντων.

5.

ΟΔΗΓΙΕΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

5.1

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ
α. Οι φάκελοι θα πρέπει να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικοί, τεκμηριωμένοι,
υπογεγραμμένοι από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του συμμετέχοντος και να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, κλπ. που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
β. Τα στοιχεία των προσφερομένων μηχανημάτων κλπ. πρέπει να είναι πλήρως
τεκμηριωμένα, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια βαθμολόγησης, κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών, σε σύγκριση με τις ζητηθείσες τεχνικές
κλπ. απαιτήσεις της πρόσκλησης των ποιοτικών, ποσοτικών, λειτουργικών αποδόσεων και
πλεονεκτημάτων των ειδών, ως επίσης των εγγυήσεων της τεχνικής υποδομής για παροχή
υπηρεσιών και αποθήκευση - προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλώσιμων, τις δυνατότητες για
παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές ανάγκες ή τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών service,
κλπ.
γ. Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν και θα αναγράφουν οπωσδήποτε την σύνθεση του
εξοπλισμού (δηλαδή με τα παρελκόμενα, τις υποστηρικτικές μονάδες, την ραδιοπροστασία ή
αντιμαγνητική προστασία κλπ) ώστε να παραδοθεί πλήρως λειτουργικός βάσει των οδηγιών του
κατασκευαστή και της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών
δεσμεύσεων.
δ. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο συμμετέχων καλείται να υποβάλει βεβαιώσεις ή
πιστοποιητικά για τεχνικά χαρακτηριστικά ή για το εκπαιδευτικό προσωπικό ή τεχνικό
προσωπικό ή για τις εγγυήσεις - καλύψεις χρονικές λειτουργικές ή για service ή για
ανταλλακτικά κλπ. θα πρέπει απαραίτητα:
1. Να είναι πρωτότυπες (ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών) και εκδοθείσες από την
κατασκευάστρια εταιρεία ή θυγατρικής αυτής ιδρυθείσας και λειτουργούσας στην
Ελλάδα (όχι τοπικού αντιπροσώπου ή άλλου εκπροσώπου).
2. Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη και του νόμιμου εκπροσώπου αυτού υπογράφοντος (τίτλος, Δ/νση, τηλ/νο, fax) για δυνατότητα επαλήθευσης και
3. Να συνοδεύονται από ακριβή μετάφρασή τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
5.2.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ,
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ).
Όλα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα στοιχεία, όπως ειδικοί τεχνικοί όροι, πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις για το εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφάλιση και
αποκλειστική διάθεση μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών ή αναλωσίμων, χαρακτήρα
εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής υπηρεσιών (service, εκπαίδευσης κλπ.) εγγυήσεις ή
καλύψεις τεχνικής φύσης κλπ. προκειμένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν
πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα - τεκμηριωμένα ως αναφέρθηκε προηγουμένως.
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5.3
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
α. Ο συμμετέχων υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για το
οριζόμενο χρονικό διάστημα το οποίο άρχεται από την έναρξη λειτουργίας του κατά τους όρους
της πρόσκλησης ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον
συνολικά έτη με έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας, η εγγύηση καλής λειτουργίας, θα πρέπει να
παραδοθεί μαζί με σχετική έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου και οπωσδήποτε με
ειδική αναφορά στο Έργο.
β. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το ΩΚΚ δεν θα ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη προερχόμενη
από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά,
ανταλλακτικά κλπ. εκτός των αναλώσιμων που θα αναφέρεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί
ότι ρητά εξαιρούνται. Στην εγγύηση θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του
προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης ανά τετράμηνο τουλάχιστον ώστε ο
εξοπλισμός να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Κατά τη διάρκεια εγγύησης θα τηρείται
ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα παρακολουθείται και θα
μονογράφεται από τους υπευθύνους του ΩΚΚ και τον τεχνικό του προμηθευτή.

6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Κάθε πληροφορία που υποβάλλεται θα έχει υποχρεωτικά ελάχιστη διάρκεια ισχύος (6) έξι μήνες
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Η ΑΡΙΟΝΑ θα ενημερώσει εγγράφως τους συμμετέχοντες σε περίπτωση που απαιτείται
παράταση της διάρκειας υποβολής των προτάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συμμετέχων
μπορεί να ειδοποιήσει εγγράφως και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την σχετική
ανακοίνωση της ΑΡΙΟΝΑ ότι εναντιώνεται στην παράταση και αποσύρει την πρότασή του. Σε
κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρείται ότι έχει δεχτεί την παράταση.
Κάθε προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονο μοντέλο, που δεν έχει αποσυρθεί
από την παραγωγή με ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια συνέχισης της παραγωγής του για την
επόμενη πενταετία.

7.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ΑΡΙΟΝΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την και αδέσμευτη κρίση της, της ανάθεσης της
προμήθειας κατόπιν και της διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού σε οποιονδήποτε επιθυμεί
από όσους συμμετείχαν στο παρόν στάδιο ή σε επόμενα στάδια της διαδικασίας ή ακόμη και σε
κάποιον άλλο εκτός αυτών που συμμετείχαν στη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης, να
απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προτάσεις κατά την απόλυτο κρίση της, χωρίς εξ αυτού
του γεγονότος να μπορεί να στοιχειοθετηθεί οιαδήποτε ευθύνη αυτής ή υποχρέωση
αποζημίωσης προς οποιονδήποτε εκ των συμμετεχόντων.
Η παρούσα πρόσκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύμβασης, δεν
συνιστά πρόσκληση σε διαγωνισμό, δέσμευση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό ούτε ανάθεση
του Έργου ή/και συμφωνία παροχής υπηρεσιών, συγγραφής προδιαγραφών ούτε υπόδειξη
ευκαιρίας ή υπόσχεση μελλοντικής συνεργασίας. Η ΑΡΙΟΝΑ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε,
κατά την πλήρη διακριτική ευχέρεια να διακόψει την παρούσα διαδικασία ή να μην προβεί στη
διενέργεια διαγωνισμού.
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Οι εκ μέρους του ενδιαφερόμενου παρεχόμενες πληροφορίες που σχετίζονται με την υποβολή
τεχνικών πληροφοριών ή/και προτάσεων για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών του
διαγωνισμού, νοούνται ως παρεχόμενες αυτοβούλως για την ελεύθερη χρήση της ΑΡΙΟΝΑ και
των προστηθέντων αυτής, προς ενσωμάτωση σε κείμενα και προδιαγραφές της ΑΡΙΟΝΑ χωρίς
αντάλλαγμα και χωρίς την υποχρέωση εκ μέρους της ΑΡΙΟΝΑ για ρητή αναφορά της πηγής ή και
του συγγραφέα αυτών.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με
τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στη παρούσα πρόσκληση.

8.
ΥΠΟΒΟΛΗ
Η προθεσμία για την υποβολή των φακέλων λήγει την 31η Μαρτίου 2019 και ώρα 14.00μ.μ. στη
διεύθυνση ως κατωτέρω:

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΕΜΕΚ
Ζεφύρου 8
17564 Π. Φάληρο
Τηλ. 2109498360
Σε προσοχή κ. Ν. Πανοπούλου
Οι φάκελοι μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στην ανωτέρω διεύθυνση από
εξουσιοδοτημένο άτομο μαζί με τη σχετική εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή με συστημένη επιστολή ή με
ταχυμεταφορέα. Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου με συστημένη επιστολή ή
ταχυμεταφορέα, οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της έγκαιρης
παράδοσης/παραλαβής του εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για
την έγκυρη συμμετοχή η προ της λήξης της προθεσμίας ταχυδρόμηση ή αποστολή του φακέλου.

9.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες επί της παρούσας πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με την κυρία Νίκη Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
npv@asofin.eu και τηλέφωνο: 2109498360.
Κανείς άλλος εκτός από την ΑΡΙΟΝΑ (π.χ. μελετητής, σύμβουλος, μηχανικός, ιατρός, διευθυντής
ή αντιπρόσωπος ΩΚΚ) δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες/
διευκρινίσεις επί της παρούσας πρόσκλησης.
Οιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις, εντολές και λοιπά προφορικά ή έγγραφα στοιχεία,
δεδομένα ή σχέδια που προήλθαν από επικοινωνία με τους μελετητές ή τους συμβούλους της
ΑΡΙΟΝΑ, προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης ή/και κατά την διάρκεια της
διαδικασίας υποβολής δεν δεσμεύουν ή περιορίζουν την ΑΡΙΟΝΑ ή το ΩΚΚ.

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΕΜΕΚ
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