ΤΥΠΕΤ Θεσσαλονίκης-Διακήρυξη 1/10.2018

Διαγωνισμός ανάδειξης συνεργατών οδοντοτεχνιτών
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Η ανάδειξη προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Η ισχύς της σύμβασης θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα λήγει σε ένα
ημερολογιακό έτος. Η χρονική διάρκεια της συμβάσεως, μπορεί να παραταθεί με
δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής για ένα ακόμη έτος.
Ο ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 25.000,00 €.
Το ΤΥΠΕΤ διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης ολόκληρου ή τμήματος των εργασιών σε
διαφορετικούς αναδόχους.
Τα υπό προμήθεια επιθυμητά είδη οδοντοτεχνικών εργασιών (Ακίνητη Προσθετική,
Κινητή Προσθετική, Ορθοδοντική) αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες
εργασιών που αποτελούνται από δέκα (10) σελίδες.
Η μη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού από το
διαγωνισμό.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των οδοντοτεχνικών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα
με τις γραπτές οδηγίες των οδοντιάτρων, στις οποίες θα υποδεικνύονται υπ’
ευθύνη τους τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού για τον κάθε ασθενή.
2. Οι οδοντοτεχνικές εργασίες θα πληρούν όλους τους ισχύοντες επιστημονικούς,
τεχνικούς και αισθητικούς όρους.
3. Οι προμήθειες των υλικών πρέπει να γίνονται από προμηθευτές που αξιολογούνται
με βάση την τεχνική και ποιοτική τους επάρκεια και ικανότητα από την ιστορικά
καταγεγραμμένη εμπορική τους φήμη και έχουν σύστημα ποιότητας.
4. Ο εργολάβος οδοντοτεχνίτης κατά την παραλαβή της παραγγελίας των υλικών
κατασκευής των οδοντοτεχνικών εργασιών, ελέγχει τον τύπο, τον κωδικό, τις
τεχνικές προδιαγραφές, την ποιότητα, τη σήμανση (CE mark), την παρτίδα και
τοποθετεί τα υλικά σε χωριστό χώρο. Στα παραληφθέντα υλικά κάθε φορά πριν τη
χρήση τους στην παραγωγή κάνει δοκιμές και αν δεν ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές ή στις απαιτήσεις τα υλικά επιστρέφονται.
5. Από κάθε παρτίδα υλικού που θα χρησιμοποιείται κρατείται δείγμα ποιότητας,
ώστε να μπορεί σε περίπτωση προβλήματος με κάποια εργασία να γίνει
αναγνώριση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητας του υλικού.
6. Την εκτελεστική ευθύνη για την ποιότητα της εργασίας, την τήρηση των
συμβατικών υποχρεώσεων και των γενικών και ειδικών όρων της παρούσης έχει ο
ίδιος ο εργολάβος οδοντοτεχνίτης. Προς τούτο είναι υπεύθυνος για :
Την πιστή εκτέλεση των γραπτών οδηγιών των οδοντιάτρων.
Την τήρηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.
Ότι οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και οι διεργασίες παραγωγής είναι σύμφωνες με
όλες τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.
Τη χρήση ελεγμένων πρώτων και βοηθητικών υλών.
Την απασχόληση εκπαιδευμένου, ειδικευμένου και ευαισθητοποιημένου
προσωπικού.
Τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού
Την παρακολούθηση στάδιο προς στάδιο όλης της παραγωγικής διαδικασίας
Τον τελικό έλεγχο του προϊόντος.
Τη συσκευασία του προϊόντος.
Την αποστολή στον οδοντίατρο.
7. Σε περίπτωση επιστροφής εργασίας γίνεται διερεύνηση των αιτιών και καταγραφή
των αποτελεσμάτων της διερεύνησης. Η εργασία επιδιορθώνεται και αν πάλι δεν
έχει εφαρμογή, καταστρέφεται και επαναλαμβάνεται με τη λήψη νέων
αποτυπωμάτων από τον οδοντίατρο.
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

Το κατασκευασμένο προϊόν ελέγχεται σε όλα τα στάδια, καταγράφονται τα
αποτελέσματα των ελέγχων τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο τουλάχιστον για
πέντε έτη ώστε το τελικό προϊόν να είναι σύμφωνο με τις προδιαγεγραμμένες
απαιτήσεις. Τότε συσκευάζεται και παραδίδεται στον πελάτη.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον εργολάβο – οδοντοτεχνίτη των υποχρεώσεων
και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα εργολαβία, σε οποιονδήποτε
τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του αναθέτοντα Φορέα (ΤΥΠΕΤ), με
υπογραφή των αρμόδιων διοικητικών οργάνων του.
Τα υλικά και η κατασκευή των εκμαγείων βαρύνουν τον οδοντοτεχνίτη εργολάβο
Το μέταλλο κατασκευής των οδοντοτεχνικών εργασιών ακίνητης προσθετικής και
προσθετικής επί εμφυτευμάτων, βαρύνει το ΤΥΠΕΤ στην περίπτωση που είναι
ευγενές μέταλλο και πάντα με την έγγραφη γνωμάτευση του θεράποντα
οδοντιάτρου.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Σε περίπτωση που ο οδοντοτεχνίτης διαπιστώσει σφάλμα ή πρόβλημα μετά
από επικοινωνία με τον θεράποντα οδοντίατρο προχωρά στην επαναποστολή
της εργασίας για επανάληψη από τον θεράποντα οδοντίατρο.
 Σε περίπτωση που κάποια εργασία απορριφθεί από τον αρμόδιο θεράποντα
οδοντίατρο λόγω κακής κατασκευής και ως εκ τούτου μη εφαρμογής της επί
του ασθενή – ανεξαρτήτου – αιτίας ο οδοντοτεχνίτης υποχρεούται στην
επανάληψη της χωρίς πληρωμή.
 Ο έλεγχος κατασκευής και εφαρμογής των εργασιών θα γίνεται τόσο επί του
εκμαγείου εργασίας (όπως π.χ. στα όρια της στεφάνης επί του κολοβώματος
στο γύψινο εκμαγείο, εφαρμογή ατομικού δισκαρίου προκειμένου για
οδοντοστοιχίες κ.α.) όσο και μέσα στο στόμα του ασθενούς.
 Σε περίπτωση που ο θεράπων οδοντίατρος δε διαπιστώσει κατασκευαστικά
προβλήματα σε αυτή τη φάση της κατασκευής, αν χρειασθεί επανάληψη της
εργασίας λόγω κατασκευαστικού προβλήματος, η επανάληψη βαρύνει το
ΤΥΠΕΤ.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κάθε φορά που θα αποστέλλεται εργασία προς το εργαστήριο με ευθύνη του θεράποντα
οδοντιάτρου, θα συνοδεύει την εργασία έντυπο από Μηχανογραφικό Σύστημα του
ΤΑΜΕΙΟΥ, εν είδει Δελτίου Αποστολής.
Η παράδοση και η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται στα ιατρεία του αναδόχου, στη
Θεσσαλονίκη, οδός Ερμού, αρ.28, κάθε εργάσιμη ημέρα και στο χρονικό διάστημα μεταξύ
των ωρών 08:00-09:00, 13:30-14:30, 19:00-20:00 από τον εργολάβο προσωπικά ή
αντιπρόσωπό του.
Οι εργασίες ανά στάδιο, θα παραδίδονται έτοιμες το αργότερο μέσα στον, περιγραφόμενο
από τον ακόλουθο πίνακα, χρόνο παράδοσης εργασίας από την παραλαβή τους:
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ατομικό δισκάριο

1 ημέρα

Βασική πλάκα

1 ημέρα

Μεταλλικός σκελετός οδοντοστοιχίας

4 ημέρες

Σύνταξη δοντιών οδοντοστοιχίας

2 ημέρες
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Όπτηση οδοντοστοιχίας

2 ημέρες

Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας

1 ημέρα

Αναπροσαρμογή βάσης οδοντοστοιχίας

1 ημέρα

Επιδιόρθωση μεταλλικού σκελετού οδοντοστοιχίας

2 ημέρες

Δοκιμή μεταλλικού σκελετού επί εμφυτευμάτων

2 ημέρες

Δοκιμή μεταλλικού σκελετού επί δοντιών

2 ημέρες

Δοκιμή κεραμικού

3 ημέρες

Εφυάλωση – παράδοση κεραμικού

1 ημέρα

Ολοκεραμικές στεφάνες

5 ημέρες

Όψεις – ένθετα πορσελάνης

5 ημέρες

Ψευδοκολοβώματα

1 ημέρα

Συγκόλληση εργασίας

2 ημέρες

Γέφυρα από σύνθετη ρητίνη

3 ημέρες

Νάρθηκας λεύκανσης

1 ημέρα

Νάρθηκας ΚΓΔ

2 ημέρες

Το οδοντοτεχνικό εργαστήριο υποχρεούται με την ολοκλήρωση της εργασίας να συνοδεύει
την εργασία με Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής και τα σχετικά έντυπα (Δελτία) του
οδοντιάτρου.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
η

η«

Οι προσφορές (1 «Δικαιολογητικά» και 2 Οικονομική» υποβάλλονται μέσα στον κυρίως
φάκελο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις :





Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
Ο πλήρης τίτλος “Διαγωνισμός ανάδειξης συνεργατών οδοντοτεχνιτών ΤΥΠΕΤ
Θεσσαλονίκης”
Ο αριθμός διακήρυξης
Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ . Περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,
στην οποία θα πρέπει: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, β) να
δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα της υποβολής της προσφοράς τους οι
προμηθευτές δεν έχουν καταδικαστεί i)με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από
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2.

3.

4.

τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία, ii) δεν τελούν σε
πτώχευση και διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. iii) είναι ασφαλιστικά και
φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις, iv) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, v)ειδικά για τα
Νομικά Πρόσωπα, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1920 ή διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης και γ) να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη προσκόμιση
των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την αξιολόγηση των προσφορών
σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να φαίνεται ότι διατηρούν οδοντοτεχνικό
εργαστήριο, ο εξοπλισμός του οποίου είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις που
περιγράφονται στα σχετικά ΦΕΚ.
Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν
πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
Ακριβή αντίγραφα των προβλεπόμενων αδειών λειτουργίας από τις Δ/νσεις
Υγιεινής και Δ/νσεις Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Β) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφονται τα
εξής:




“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
Ο αριθμός διακήρυξης και ο πλήρης τίτλος “Διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτών
οδοντοτεχνιτών”
Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στο Φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς τοποθετείται:


Η οικονομική
απορρίψεως.

προσφορά συμπληρωμένη σε δύο αντίγραφα, επί ποινή

Οι τιμές δίνονται σε ευρώ και δεν υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής. Προσφορά
ασαφής, αόριστη , ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται και η λήξη της (1 + 1 έτη από την έναρξη της
συνεργασίας).
Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν απαραιτήτως στην οικονομική προσφορά ότι
έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης.
Κάθε προσφορά συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η υπηρεσία κοινοποιεί εγγράφως το αποτέλεσμα
στον προσφέροντα υπέρ του οποίου πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Ο ανάδοχος/οι ανάδοχοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύμβασης :
1.

1.

Να προσέλθει στα γραφεία του αναθέτοντος για την υπογραφή της σύμβασης,
προσκομίζοντας ταυτόχρονα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έργου ύψους 5%
επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ετήσιας διάρκειας, η οποία θα μπορεί να
ανανεωθεί για ένα ακόμη έτος.
Να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο :
Α) Πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών από τα οποία να προκύπτουν ότι α)είναι
ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
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κοινωνικής ασφάλισης τόσο των ιδίων των εργοδοτών όσο και του προσωπικού
που ενδεχομένως απασχολούν (κύριας και επικουρικής) και β) είναι φορολογικά
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία της
κοινοποίησης της απόφασης.
Β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό, το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι σ’ αυτό μέχρι
την επίδοση της ειδοποίησης .
Γ) Πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από τα οποία να
προκύπτουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή υπό
κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή διαδικασία τέτοιων περιπτώσεων.
Δ). Απόσπασμα ποινικού μητρώου , έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την
κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του
Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, υπεξαίρεση,
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ


Σε περίπτωση που ο εργολάβος – οδοντοτεχνίτης παραβεί οποιοδήποτε όρο της
σύμβασης του παραδίδεται έγγραφη προειδοποιητική επιστολή από το ΤΥΠΕΤ.
Στην περίπτωση που για δεύτερη φορά παραβεί τον ίδιο ή κάποιον άλλο όρο
κηρύσσεται έκπτωτος της συμβάσεως, η κατατεθείσα Εγγύηση καλής εκτέλεσης
έργου περιέρχεται στους πόρους του ΤΥΠΕΤ, το δε ΤΥΠΕΤ μπορεί να αναθέσει την
εκτέλεση των εργασιών στον αμέσως επόμενο ανάδοχο μέχρι τη λήξη του
συμβατικού χρόνου.
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