ΑΔΑ: 7ZY5469073-687
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ
2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
Γενικό Νοζοκομείο Υίος
«ΚΤΛΙΣΕΙΟ»
Γπαθείο Ππομηθειών
Πληποθοπίερ: Μ.ΒΑΛΑΝΙΓΑ
Τηλ.: 2271350258
Fax : 2271044311

XIO 7-11-16
ΑΡ.ΠΡΩΣ.:13639

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην ππομήθεια
ΤΡΙΓΓΩΝ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ
Η Πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη
πποζθοπά αποκλειζηικά βάζη ηηρ ηιμήρ
Ημεπομηνία: 21-11-2016
Καηάθεζη πποζθοπών
Ημέπα: Δεςηέπα
Ώπα: 14.00 μ.μ.
Ημεπομηνία: 22-11-2016
Υπόνορ Διενέπγειαρ ηος ΔιαγυνιΗμέπα: Σπίηη
ζμού
Ώπα: 12:00 μ.μ.
Σόπορ Διενέπγειαρ ηος ΔιαγυνιΓπαθείο Ππομηθειών (Κηίπιο Διοίκηζηρ)
ζμού
16.499,84
Πποϋπολογιζμόρ Δαπάνηρ
(ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ)
Κπιηήπιο Καηακύπυζηρ

ΚΩΔΙΚΟ CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

33141310-6
ΤΡΙΓΓΕ

1

Διακήπςξη Απιθμ. ……………..
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ, έρνληαο ππφςε:
Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν:
1. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ
θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007).
2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
5. Σνπ ΠΓ 113/2010 "Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΔΚ 194/ηεχρνο
Α)
6. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα".
7. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ
(πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ).
8. Σνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”
Β. Τις αποθάζεις:
1.

Η ππ΄αξ. 5804/24-11-14 K.Y.A (ΦΔΚ 3261 Β/4-12-2014) έγθξηζε πξνγξάκκαηνο ηνπ ΠΠΤΤ 2014 ηνπ Γ.Ν.Υίνπ.

2.

Η ππ΄αξ. 1974/17-4-2014 (ΦΔΚ 3693 Β/31-12-2014) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνχληαη νη Γηνηθεηέο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ θνξέα δηελέξγεηαο.

3.

Σν ππ΄αξ.16421/4-5-2015 έγγξαθν ηεο ΓΤΠΔ κε ζέκα << Οξηζκφο ηνπ Γ.Ν.
Υίνπ σο Φνξέα Τινπνίεζεο δηαγσληζκψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2014.

4. Σελ αξηζ. 10/28-5-2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Υίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ.
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5. Σελ ππ’ αξ. 448/30-7-2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν. Υίνπ γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
6.

Σελ απφ 23-11-2015 δηαβνπιεχζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.

7. Σελ ππ΄αξ.21/30-12-2015 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
8. Σα ππ΄ αξ.4747/20-9-2016 θαη 4963/5-10-2016 έγγξαθα ηεο ΔΠΤ.

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΤΡΙΓΓΩΝ» (CPV 33141310-6) εγθεθξηκέλνπ κε ην Π.Π.Τ.Τ. ΔΣΟΤ 2014 πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 16.499,84 € κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά
Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηo Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ, ζηηο 22-11-2016, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12.00 κ.κ. απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη
ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθφιινπ έσο 21-11-2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00κκ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη
κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε.
Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε δχν έληππα (ηερληθή-νηθνλνκηθή
πξνζθνξά) ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ
αζαθή.
O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελδείμεηο:
- Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.
- Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
- Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
- Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη:
3

 Κιεηζηφο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε δχν έληππα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κιεηζηφο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν
ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν έληππα (Πξσηφηππν
θαη αληίγξαθν).
 Κιεηζηφο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε
δχν έληππα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ΜΟΝΟ ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επί πνηλή απφξξηςεο. Η κνξθή ησλ δεθαδηθψλ δελ ζα είλαη
πιένλ ησλ δχν ςεθίσλ. Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη αλά ηεκάρην ζχκθσλα
κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ εηδψλ ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ
ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο
απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ
πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο
δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο
δηαθήξπμεο. Eπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε
είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. Αλ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία:
ζα πξέπεη λα δειψλεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (άξζξν 8 παξ. 4
Ν.1599/1986) θαη
λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, (κε νπνηνλδήπνηε θνξέα)
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ πλνιηθφ Πξνυπνινγηζκφ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο ή γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε.
Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Η πξνζθνξά λα θαηαηεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD ).
Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η πην
πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο
δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη
ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην
πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβα4

ζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα,
εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014.
Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλήζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή
θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα
πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε
πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Ν.4412/2016. Η
ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο δηαθήξπμεο.
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο .Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε
επξψ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ.113/2010 θαη ζην Ν. 4152/2013 , κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο.
Η θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ
πξνζθέξνληα, φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
1. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ (https://diavgeia.gov.gr),
ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr) θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (www.xioshosp.gr)
2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα
πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ : Όξνη δηαθήξπμεο,
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
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3.

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην ηκήκα
Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (ηει: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr)

4.

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Γηαηάμεηο».

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ

α.α ΒΟΤΣΙΔΡΟΤ ΔΛΔΝΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Αλαζέηνπζα Αξρή
Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV
Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο
Υξεκαηνδφηεζε
Σφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ XIOY
ΤΡΙΓΓΔ (33141310-6)
16.499,84κε ΦΠΑ
ΚΑΔ 1311
Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 1381/4-11-16
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Γξαθείν Πξσηνθφιινπ)
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε
απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα
ζε:
θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.

Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
ξψλ
Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία
121/11/2016, εκέξα Γεπηέξα & ψξα 14:00κκ.
Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ
Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο Γη122/11/2016, εκέξα Σξίηε & ψξα 12.00κ.κ .
αγσληζκνχ
Σφπνο Γηεμαγσγήο ΓηαγσληΓΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ (Γξ. Πξνκεζεηψλ)
ζκνχ
Γεκνζηφηεηα
ΓΙΑΤΓΔΙΑ
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ΚΗΜΓΗ
www.xioshosp.gr
Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο 3 8/11/2016
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφΓηάξθεηα ζχκβαζεο
θαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ)
Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ Δ Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΓΛΩΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ
ΝΟΜΙΜΑ

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο
Γ΄.
Η εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο
ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ).
2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο
3. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα
αληηπξνζψπσλ.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ (ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία
θ.η.ι..)
2. Απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ
είδνπο (θσδηθφο εηαηξίαο)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Η
ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3)
πκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν επί πνηλή απφξξηςεο.
Διιεληθή
Δπξψ (€)
1. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα
γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο
(Άξζξν 117 παξ. 4), φπνηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ
ηερλννηθνλνκηθήο.
2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο
δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ
ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη
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κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη
πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, φια ηα πξαθηηθά δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα νπνία δηαηππψλεη επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ:
ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
ΟΟη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ
εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο μερσξηζηά σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄. Οη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
ΠΠξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.
ΠΠξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ
ην δεηνχκελν απνξξίπηνληαη.
Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.
Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016
1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα
ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο
θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
2. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία
απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ
Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα
ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε
ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ
ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη
δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

8

ΔΓΓΤΗΔΙ

ΚΤΡΩΔΙ Δ ΒΑΡΟ
ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.4412/2016
Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνζνχ πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.4412/2016
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν
Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα
πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Η καηακύπυζη γίνεηαι ηελικά ζηον Ανάδοσο με ηην πλέον
ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά
βάζει ηηρ ηιμήρ, εκ ηυν αναδόσυν ηυν οποίυν οι πποζθοπέρ
έσοςν κπιθεί υρ αποδεκηέρ με βάζη ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
και ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ. Για ηην αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών θα ληθθούν ςπότη ηα παπακάηυ:
Οι ηςσόν νομικοί πεπιοπιζμοί ηηρ επισείπηζηρ.
 Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ.
 Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.
 Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ
ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά
ηηκή.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

ΑΠΟΣΔ- Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπΛΔΜΑΣΩΝ–ΤΠΟΓΡΑΦΗ λέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3)
ΤΜΒΑΗ
Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν.
ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη
ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ πξνζεζκία ππνγξαθήο
ηεο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο κε
ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.)
ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.
Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ
9
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εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία
ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα όκνην
πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο
γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία
Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην
δηθαίσκα:
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ
β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή
ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη
ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
δ. γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 106 παξ. 1-5.
ηνπ λ.4412/2016.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ
άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ
ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.
Η παξαιαβή – παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξν-

ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

πή, πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο
ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο.

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ <<ΚΤΛΙΣΔΙΟ>>
ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ «ΤΡΙΓΓΩΝ»
ΠΠΤΤ2014-Π/Τ 16.499,84€
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη νη Μέζνδνη Διέγρνπ ησλ πιαζηηθψλ ζπξηγγψλ
κηαο ρξήζεο θαζνξίδνληαη κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε Α6 6404 δηο (ΦΔΚ
681/Σ.Β/8-8-91) «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΤΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΔΛΟΝΩΝ ΜΙΑ ΥΡΗΗ»
- Οη ζπγθεθξηκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηηο πιαζηηθέο ζχξηγγεο κηαο
ρξήζεο «Σχπνπ Β» (δειαδή είλαη εθνδηαζκέλεο κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα θαη απαηηείηαη λα είλαη θαζ1 φια ζχκθσλεο κε ηελ παξαπάλσ Τπνπξγηθή απφθαζε θαζψο θαη
κε ηηο παξαθάησ δηεπθξηληζηηθέο - ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο:
L
Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπξηγγψλ είλαη:
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- Γηα ηνλ θχιηλδξν ην πνιππξνππιέλην, γηα ην έκβνιν πνιπαηζπιέλην θαη γηα ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα θπζηθφ ζηιηθνληζκέλν θανπηζνχθ. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχξηγγαο θαη ησλ βειφλσλ πνπ έξρνληαη
ζε επαθή κε ην ελέζηκν πγξφ ζα είλαη αξρηθή πξψηε χιε θαη φρη αλαθπθισκέλα.
Σα πιηθά δελ πξέπεη λα έρνπλ νζκή εθηφο εθείλεο πνπ ηνπ πξνζδίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ. Σφζν ην πιαζηηθφ φζν θαη ην ζηιηθνληζκελν ειαζηηθφ λα κελ ειεπζεξψλνπλ πιηθά πνπ επεξεάδνπλ, βιάπηνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ηζρχ ηνπ εληεκέλνπ πγξνχ, δελ
πξέπεη λα είλαη ηνμηθά ή λα πξνθαινχλ ππξεηνγφλα ή λα είλαη πεγέο κηθξννξγαληζκψλ πνπ λα πξνθαινχλ κφιπλζε ή λα πξνθαινχλ νπνηαδήπνηε άιιε αλεπηζχκεηε
επίδξαζε.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζην πφζν θαιή ζηεγαλφηεηα παξέρεη ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα θαη ζηελ θαιή εθαξκνγή ηεο θεθαιήο ηεο βειφλαο ζηνλ ζηπιίζθν ηεο ζχξηγγαο. Σν θάιπκκα ηεο βειφλαο λα αθαηξείηαη άλεηα, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξνο
ρεηξηζκφο.
Να
έκβνιν
2.

ππάξρεη
λα

Η

ζηνπ

πξηλ

ην

ηέινο

ηνπ

θπιίλδξνπ

ψζηε

ην

κελ κπνξεί λα βγεη εληειψο απφ απηφλ.
κέζνδνο

απνζηείξσζεο

λα

είλαη

θαηνρπξσκέλε

θαη

απνδεθηή δηεζλψο.
Με
παξαδνρήο

ηελ

πξνζθνξά

λα

θαηαηίζεληαη

εθζέζεηο

ειέγρνπ

ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ.

3- Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ λα παξέρνληαη
απαξαίηεηα ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
4. ε θάζε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη:
Η εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο ηνπ πξντφληνο. ηνηρεία θαηαζθεπαζηή ρψξα θαη εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. Τιηθφ θαηαζθεπήο. Μέγεζνο. Η έλδεημε
« ΑΠΟΣΔΙΡΩΜΔΝΗ» θαη ν ηξφπνο απνζηείξσζεο Αξηζκφο παξηίδαο ήκαλζε CE
Σν πιηθφ ζπζθεπαζίαο απαηηείηαη λα είλαη ηαηξηθφ ραξηί θαη πιαζηηθφ θηικ θαη
ζα επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 ηεο απφθαζεο.
Η ζπζθεπαζία λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κε ρξεζηκνπνηείηαη κε «παξαιδευδε» εθηφο αλ ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη ζπκβαηά κε ηελ παξαιδευδε, νπφηε απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
5. Σν
εξγνζηάζην παξαγσγήο
λα
είλαη
πηζηνπνηεκέλν θαηά
ISO
9001, φπσο απηφ ηζρχεη (ISO 9001-2003)
Να θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά.
6. Σν πξντφλ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ ΓΤ7/2480/1994
θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε
ζε ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 93/42/Δ.Δ./14-06-1993.
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Οη ζπκκεηέρνληεο λα θαηαζέηνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επηθπξσκέλα αληίγξαθν
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηε ζήκαλζε CE πνπ έιαβαλ απφ ηνλ αληίζηνηρν θνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ.
7. Σν πξντφλ λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ παξαιαβή , ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο λα κελ είλαη πξνγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ απηήλ ηεο παξαγσγήο.
8. Οη ζπκκεηέρνληεο λα:
- ππνβάιινπλ δήισζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/Δ.Δ./14-061993.
- δειψζνπλ ηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο CE, θαζψο
θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ απφ
ηελ επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
9. Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηθαλφο αξηζκφο δεηγκάησλ, ζε φια ηα κεγέζε πνπ πξνζθέξνληαη, γηα έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο
ηνπ δηαγσληζκνχ.
10. ε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ κεηνδφηεο, γηα θάζε παξηίδα πιαζηηθψλ ζπξηγγψλ κηαο ρξήζεο, πνπ ζα παξαδίδνπλ, λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο έθζεζε εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ( έιεγρνο ζηεηξφηεηαο, ινηπνί θσηνρεκηθνί έιεγρνη, κε ηα έμνδα ηνπ ειέγρνπ λα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή), ζηελ
νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
Ο αξηζκφο παξηίδαο.
Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ.
Η εκεξνκελία ειέγρνπ
Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ.
11. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Τ.Α.
ΓΤ8δ/ΓΠ1348/04
φπσο
απηή
ηξνπνπνηήζεθε (Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) θαη ηε ζρεηηθή Δπξσπατθή Ννκνζεζία (Οδεγία
9S/79/CE).
12. Η ζχξηγγα λα είλαη κε ελζσκαησκέλε βειφλε, ε πνηφηεηα ηεο νπνίαο λα εμαζθαιίδεη άλεηε θαη αηξαπκαηηθή θιεβνθέληεζε.
Όζνλ αθνξά ηηο ζχξηγγεο αεξίσλ αίκαηνο (αζθαιείαο επαξηληζκέλεο):
1) Να είλαη θαηάιιειεο γηα δεηγκαηνιεςία αξηεξηαθνχ αίκαηνο γηα ηε κέηξεζε
Ρ02/ PC02/ Ph, CO -νμπγνλνκέηξεζε, ειεθηξνιχηεο (Κ, Na, CaCl) & κεηαβνιίηεο (γιπθφδε - γαιαθηηθά)
2) Να είλαη επαξηληζκέλεο έηνηκεο γηα ρξήζε κε εμηζνξξνπεκέλν ηχπν επαξίλεο
θαη λα αλαθέξεηαη ην πνζφ απηήο (u/ml)
3) Η επαξίλε λα είλαη ζε ζηεξεή κνξθή
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4) Να δηαζέηνπλ ζχζηεκα απνκάθξπλζεο θπζαιίδσλ αεξίνπ γηα ηελ αθξηβέζηεξε αλάιπζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ησλ αεξίσλ αίκαηνο
5) Να είλαη απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο παξηίδαο θαη ε εκεξνκελία ιήμεσο.
6) Να είλαη απαιιαγκέλεο απφ ιάδη ζηιηθφλεο γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ ζην
ζχζηεκα πγξψλ ησλ αλαιπηψλ(ζσιελίζθνο θαη απνθπγή πξνβιεκάησλ ζηηο
κεκβξάλεο ειεθηξνιπηψλ & κεηαβνιηηψλ)
7) Να δηαζέηνπλ βειφλα αζθαιείαο 22G,23G θαη 25G κε ελζσκαησκέλν κε απνζπψκελν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα κε βηδσηφ άθξν θαη πψκα
Α. Ο Μαθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία ειέγρεη,
εάλ νη πιαζηηθέο ζχξηγγεο πνπ παξαδίδνληαη, αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο, πνπ αμηνινγήζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ψζηε λα
κελ πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε άιιν είδνο ζπξηγγψλ, πνπ δελ αμηνινγήζεθε. Β. Έιεγρνο ζηεηξφηεηαο θαη ινηπνί θπζηθνρεκηθνί έιεγρνη ζε εξγαζηήξην ηνπ ΔΟΦ (Σα
έμνδα ειέγρσλ θαη ηα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή)

ΠΙΝΑΚΑ
ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΑ ΔΙΓΟ
p
Α/ ΤΡΙΓΓΔ ΠΛΑΣΙΚΔ ΜΙΑ ΥΡΗΗ
Α
I ΤΡΙΓΓΔ ΙΝΟΤΛΙΝΗ 0,5 ml
2
3
4
5
6
7
8
9

ΤΡΙΓΓΔ ΙΝΟΤΛΙΝΗ 1ml ΜΔ ΑΠΟΠΩΜΔΝΗ ΒΔΛΟΝΑ
ΤΡΙΓΓΔ 2,5ml ΜΔ ΑΠΟΠΩΜΔΝΗ ΒΔΛΟΝΗ
ΤΡΙΓΓΔ 5ml ΜΔ ΑΠΟΠΩΜΔΝΗ ΒΔΛΟΝΗ
ΤΡΙΓΓΔ 10ml ΜΔ ΑΠΟΠΩΜΔΝΗ ΒΔΛΟΝΗ
ΤΡΙΓΓΔ 20ml ΜΔ ΑΠΟΠΩΜΔΝΗ ΒΔΛΟΝΗ
ΤΡΙΓΓΔ ΑΔΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΠΑΡΙΝΙΜΔΝΔ ΜΔ ΒΔΛΟΝΗ
ΤΡΙΓΓΔ 50ml-60ml ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΜΠΔΚ (ΙΣΙΗ, LEVIN)
ΤΡΙΓΓΔ 50ml-60ml ΜΔ ΜΙΚΡΟ ΜΠΔΚ
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TEM.
3000
15000
25000
120000
120000
30000
7800
4000
3000

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)
Η ακπίβεια ηυν ζηοισείυν πος ςποβάλλονηαι με αςηή ηη δήλυζη μποπεί να
ελεγσθεί με βάζη ηο απσείο άλλυν ςπηπεζιών
(άπθπο 8 παπ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ

Ο – Η Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν
Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:

Σει:

Ηκεξ/ληα έθδνζεο Σαπηφηεηαο :
Σφπνο Καηνηθίαο:

Οδφο:

Αξηζ:

Σ
Κ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Αξ. Σειενκνηνηχπνπ
Σαρπδξνκείνπ
(Fax):
(Δmail):
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο
κνπ:
α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο ………………………….
β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη
ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο.
γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008
ζ.42), ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο
(EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην
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εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), iv) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1
θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε
ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.
15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παηδηθή εξγαζία
θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο
απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.
ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λφκνπ.
δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη
……………………………….. κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα.
ε)δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138
θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.
ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη
ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ.
η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε.
θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή κνπ
.
(4)
Ηκεξνκελία:

/

/

Ο – Η Γει.
(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
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(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε
λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο
θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΔΙΓΟ
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1

2
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