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ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος ζσμμεηοτής ζε Eπαναληπτικό Γιεθνή 

Γιαγωνιζμό Κλειζηής διαδικαζίας.   
(Διακήρυξη με Α.Π.: Δ.β./271/95/09.04.10) 

 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ TΤΠΟ:  23/04/2010  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΔ: 20/04/2010 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΗ Δ.Δ.Α.Δ. 

(www.eeae.gr) : 23/04/2010 
 

 

Η Δλληνική Δπιηροπή Αηομικής Δνέργειας πξνθεξχζζεη ηε δηελέξγεηα Επαναληπτικού 

Γιεθνούς Κλειζηού Γιαγωνιζμού, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ταμηλόηερη ηιμή, γηα ηελ 

Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνύ πεγήο Co-60 (148TBq-4000 Ci) θαη εγθαηάζηαζή ηεο επί ηόπνπ ζηνλ 

Αθηηλνβνιεηή Head Model C-9-R Teletherapy Head AMS/PICKER HEAD s/n209, πνπ βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζην Εξγαζηήξην Βαζκνλόκεζεο Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ Ειιεληθή 

Επηηξνπή Αηνκηθήο Ελέξγεηαο θαζώο θαη απνμήιωζε, κεηαθνξά θαη εμαγωγή ηεο παιαηάο πεγήο  

AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 0558ET ξαδηελέξγεηαο 148.5 TBq, 4000 Ci ζηηο 

29/03/1999. Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζε θαζαξή αμία 

100.000,00 ΔΤΡΩ CIF Athens κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη εμφδσλ Σξάπεδαο.  Σν αλσηέξσ 

πνζφ δχλαηαη λα επηβαξπλζεί κε έμνδα εθηεισληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πξνέιεπζεο ηνπ είδνπο απφ 

ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θφζηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πξνκήζεηαο 
 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ 

δαθηπινγξαθεκέλε αίηεζε ζπκκεηνρήο κε αληίγξαθν ζηελ Δλληνική Δπιηροπή Αηομικής 

Δνέργειας, ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ,  Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ & Νεαπφιεσο, FAX. 

210-650 6711, 210-650 6748,  ηει. 210-6506806. 

ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα αλαθέξνληαη: Ζ πιήξεο επσλπκία, έδξα, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 

θαμ θαη ηειέθσλν θαζψο θαη ην αζθνχκελν επάγγεικα / δξαζηεξηφηεηα. 
 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ φζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ 

δηαγσληζκφ καδί κε ηελ Αίηεζε πκκεηνρήο είλαη : 

 

1. Άδεηα ίδξπζεο ή ιεηηνπξγίαο ζρεηηθά κε εξγαζίεο κε ξαδηελεξγέο πεγέο πςειήο ξαδηελέξγεηαο 

(εγθαηάζηαζε, απνμήισζε, δηαθίλεζε θιπ) απφ ηνλ αξκφδην θνξέα αθηηλνπξνζηαζίαο ηεο ρψξαο. 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ Αγ. Παραζκεσή, 09.04.2010 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Α.Π. : Γ.β./271/95 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

Σμήμα Οικονομικού & Προμηθειών  

Πληροθ.: θα. Μ. Εάππα  

Σηλ.: 210-650 6806 Fax: 210-650 6711  

Γ/νζη: Παηξ. Γξεγνξίνπ & Νεαπφιεσο, Σ.Θ.60092,  

153 10 Α. Παξαζθεπή Αηηηθήο 
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Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, απαηηείηαη ε 

άδεηα ίδξπζεο ή ιεηηνπξγίαο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ηνπ εμσηεξηθνχ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα 

αθηηλνπξνζηαζίαο ηεο ρψξαο θαζψο επίζεο θαη επίζεκν έγγξαθν φηη ν αληηπξφζσπνο είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ αλάιεςε 

ηνπ έξγνπ.    

  

2. Πηζηνπνηεηηθφ πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηo ISO 9000 γηα ηελ παξαγσγή ή/θαη δηάζεζε, 

εγθαηάζηαζε ξαδηελεξγψλ πεγψλ αθηηλνζεξαπείαο. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο εμνπζηνδνηεκέλνη 

αληηπξφζσπνη νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ 

παξάγεη θαη ζα δηαζέζεη θαη εγθαηαζηήζεη ηε ξαδηελεξγφ πεγή (κεηξηθή εηαηξεία).  
 

3. Τπεχζπλε δήισζε Νν.Η γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ Πξνζθέξνληα, ηνπ Ν. 1599/1986, ή 

ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ γηα ηνπο αιινδαπνχο ππνςεθίνπο, λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειψλεη 

φηη: 

1. δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε (φρη ηα ΝΠΓΓ, νη ΟΣΑ, νη  

δεκφζηνη νξγαληζκνί). 

2. δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

3. είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

4. είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

5. δελ ζπκκεηείρε ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 

6. δελ θαηεγνξείηαη γηα δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 

7. δελ θαηεγνξείηαη γηα απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

8. δελ θαηεγνξείηαη γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

9.δελ θαηεγνξείηαη γηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, 

ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π. Γ. 118/07. 

10.δελ είλαη έλνρνο ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

   απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

11.δελ έρεη ηνπ έρεη επηβιεζεί  ε πνηλή ηνπ  απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο. 
 

4. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνζθέξνληα (Πιελ ησλ Γεκνζίσλ 

Φνξέσλ) 
 

5. Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ή εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ζηελ πεξίπησζε 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε έθδνζεο 

ηζνινγηζκνχ, ησλ ηξηψλ (3 ) πξνεγνπκέλσλ ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ.  ε 

πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε λα ππνβάιιεη γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη.  
 

6. Τπεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ πνπ πξέπεη λα είλαη 
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κεγαιχηεξνο ηνπ 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο, θαηά ηηο ηξεηο 

πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεµα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξήζεσλ, ηφηε ν αζξνηζηηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 80% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο. 

 

 

7. Τπεχζπλε δήισζε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαζψο θαη ηνλ 

ηφπν εγθαηάζηαζή ηεο.  
 

8. Τπεχζπλε δήισζε φηαλ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζε δηθή 

ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ε 

θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 

εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο ζε  πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 
 

9. Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν 

πξνκεζεπηήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 
 

10. Καηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα  αζρνιεζεί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ 

πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, θαηά εηδηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηνπο κε ηελ 

επηρείξεζε, ηδίσο δε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 
 

11. Καηάινγν ζπκβάζεσλ ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο  ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, κε  κλεία, γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη ηνπ πνζνχ. 
 

 

Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ ππεξεζία κέρξη 

26/05/2010   ημέρα Σεηάρηη και ώρα 14.00. 
 

Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο νπδεκία δέζκεπζε δεκηνπξγεί ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 

δηαγσληζκφ.  
 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο παξέρνληαη απφ ην ηκήκα Οηθνλνκηθψλ & 

Πξνκεζεηψλ, θα Μαξία Εάππα - ηειέθσλν 210-6506806, 210-6506700. 

 
 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Δ.Α.Δ. 

 

 

 

  Γρ. ΥΡΗΣΟ ΥΟΤΙΑΓΑ 


