ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σητεία 04-07-2013

ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-

Αριθµ.Πρωτ: 789 Βαθ. Προτερ/τας

ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός για τη προµήθεια <<Ορθοπεδικών Υλικών CPV 331417007>>,

προϋπολογισθείσας

δαπάνης

37.000,00€

συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ,

προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας.

Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. του Π.∆. 60/2007, (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, προµηθειών και υπηρεσιών,
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005»,
2. του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου», όπου αναλογικά εφαρµόζεται,
3. Του Ν. 3867/2010, Άρθρο 27, παρ 11 περί εκτέλεσης έργων, προµήθειας και
ανάθεσης υπηρεσιών µέχρι του ποσού των 45.000,00€ χωρίς προηγούµενη
έγκριση σκοπιµότητας από άλλο όργανο.
4. Την υπ’αριθµ: 205 /29-03-2013 απόφαση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
των

∆ιασυνδεόµενων

Νοσοκοµείων

Νοµού

Λασιθίου

για

έγκριση

προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια <<Ορθοπεδικών
Υλικών>>.
5. Την υπ’αριθµ: 488 /14-06-2013 απόφαση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
των ∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου

για έγκριση της

διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια <<Ορθοπεδικών
Υλικών>>.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
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Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για τη προµήθεια << Ορθοπεδικών Υλικών CPV 331417007>>,

προϋπολογισθείσας

δαπάνης

37.000,00€

συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ,

προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας.

Η παρών διαγωνισµός αναρτάται και διατίθεται στην ιστοσελίδα του
Νοσοκοµείου www.ghsitia.gr και η Περίληψη της ∆ιακήρυξης στο Πρόγραµµα
∆ιαύγεια.
Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού
φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>

•

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

•

Ο αριθµός πρωτοκόλλου και το θέµα του διαγωνισµού

•

Η ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού

•

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίων φάκελο τοποθετούνται, σε χωριστούς σφραγισµένους φακέλους
που φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα έξής:
1.1

Παραστατικό

εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο

διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους.
1.2

Υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία πρέπει:
i.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.

ii.

Να δηλώνεται ότι ο συµµετέχων αποδέχεται πλήρως τους όρους του
διαγωνισµού.

iii.

Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, ο
συµµετέχων είναι ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που
αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

iv.

Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, ο
συµµετέχων είναι φορολογικά

ενήµερος ως προς τις

φορολογικές

υποχρεώσεις του.
v.

Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, ο
συµµετέχων είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο.
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vi.

Να δηλώνεται ότι ο συµµετέχων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή και δεν
αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου.

vii.

Να δηλώνεται ότι τα προσφερόµενα είδη φέρουν σήµανση CE.

viii.

Να δηλώνεται ότι ο συµµετέχων, σε περίπτωση κατακύρωσης του
διαγωνισµού σε αυτόν, θα προσκοµίσει, εφόσον του ζητηθεί, όλα τα
αποδεικτικά των παραπάνω στοιχείων έγγραφα.

2. Κλειστός φάκελος µε την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, όπου τοποθετείται
η τεχνική προσφορά σε δύο αντίγραφα µε σαφή τεχνική περιγραφή.
3. Κλειστός φάκελος µε την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, όπου
τοποθετείται η οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα. Η οικονοµική προσφορά θα
πρέπει να περιλαµβάνει:
•

Την προσφερόµενη τιµή χωρίς ΦΠΑ

•

Το ποσοστό του ΦΠΑ

•

Τον κωδικό και την τιµή του Παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ(εφόσον
υπάρχει). Εάν δεν υπάρχει αυτό να δηλώνεται µε Υπεύθυνη δήλωση,
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στο φάκελο της οικονοµικής
προσφοράς.

Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να είναι µικρότερες ή ίσες της τιµής του
Παρατηρητηρίου.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει

να υποβληθεί στη Γραµµατεία του

Νοσοκοµείου έως τις 18/07/2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00 µµ.
Άρθρο 2: ∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 19-07-2013 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00 από τριµελή Επιτροπή.
Οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Κατά την ηµέρα
αυτή, και µόνον αυτή, µπορούν εφόσον το επιθυµούν να λάβουν γνώση για τα
έγγραφα συµµετοχής των συµµετεχόντων.
Η Επιτροπή αφού εξετάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών, στη συνέχεια
(την ίδια ηµέρα) θα προβεί στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και θα
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συντάξει σχετικό

Πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί στο αρµόδιο αποφασίζον

όργανο προς έγκριση. Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για
κάθε είδος χωριστά.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισµού του ΠΠΥΥ που
διενεργείται από την ΕΠΥ, η ισχύς της σύµβασης που θα προκύψει από την
παρούσα παύει αζηµίως για το Νοσοκοµείο.
Άρθρο 3: Τιµές Προσφορών-Νόµισµα
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται ολογράφως και
αριθµητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση
ευρώ µε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν
δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα είδους, προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 4: Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120)
ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο του προαναφεροµένου ,απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και
αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για
το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 5:Παράδοση –Παραλαβή
Οι παραδόσεις των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνονται τµηµατικά, κατόπιν έγγραφης
παραγγελίας αποσταλείσας µε τηλεοµοιοτυπία (fax), εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από της λήψης αυτής. Σε περίπτωση υπέρβασης του συµφωνηθέντος
χρόνου παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις µε τη
µορφή προστίµων ως εξής: Για καθυστέρηση παράδοσης, πρόστιµο ίσο µε 50 € για
κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης πέραν της αµοιβαία συµφωνηθείσης.
Άρθρο 6:Πληρωµή -Κρατήσεις
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Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε επιταγή βάσει θεωρηµένου χρηµατικού
εντάλµατος πληρωµής, αφού προσκοµίσει :
•

Τιµολόγιο,

•

Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής,

•

Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµέρωσης,

•

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.

Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις: 1,5%
για το Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ., και 4% φόρος, 2% σύµφωνα µε
την ∆Υ6α/Γ.Π./οικ.36932/17.3.09 κοινή υπουργική απόφαση και κάθε άλλη νόµιµη
κράτηση.
Άρθρο 7:Χρόνος Ισχύος Σύµβασης
Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί θα ισχύει µέχρι το τέλος του
έτους ή µέχρι εξαντλήσεως του οριζόµενου προϋπολογισµού. Το Νοσοκοµείο έχει το
δικαίωµα αυτοδίκαιης παράτασης για δύο (2) επιπλέον µήνες, χωρίς να απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή.
Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί µε συγκεκριµένη αιτιολογία και κατόπιν
έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλοµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.4
του αρ.24 του Π.∆. 118/07.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισµού του ΠΠΥΥ που
διενεργείται από την ΕΠΥ, η ισχύς της σύµβασης που θα προκύψει από την
παρούσα παύει αζηµίως για το Νοσοκοµείο.

Ο Αν. ∆ιοικητής του ΓΝ-ΚΥ Σητείας

Μακρονικολάκης Εµµανουήλ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ-ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Υλικά οστεοσύνθεσης (εσωτερικής και εξωτερικής) σε παρακαταθήκη µαζί
µε ένα τουλάχιστον σετ εργαλείων τοποθέτησης ή υποχρέωση παράδοσης εντός
τεσσάρων ωρών, από την κλήση, µε αποστειρωµένο το σετ εργαλείων τοποθέτησης,
σε τιµές παρατηρητηρίου.
Υλικά για κατάγµατα περιοχής αυχένα και κεφαλής µηριαίου, µονής και
διπλής κίνησης µε διαφορετικές γωνίες και µήκη αυχένα καθώς και µε ή χωρίς οστικό
τσιµέντο, σε παρακαταθήκη µαζί µε το σετ εργαλείων τοποθέτησης ή παράδοση
αυθηµερόν µε αποστειρωµένο το σετ τοποθέτησης καθώς και ακρυλικό τσιµέντο
οστών, σε τιµές παρατηρητηρίου.
Υλικά για αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος τόσο µε τσιµέντο όσο και χωρίς
τσιµέντο, επιθυµητή η παρακαταθήκη µαζί µε το σετ τοποθέτησης ή αποστολή εντός
εικοσιτετραώρου µαζί µε το σετ τοποθέτησης αποστειρωµένο και το ακρυλικό
τσιµέντο οστών, εντός τιµών παρατηρητηρίου .
Σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα της αποστολής όσο και επιστροφής των
υλικών,

καθώς και αναπλήρωσης της παρακαταθήκης,

θα

βαρύνουν τον

προµηθευτή.
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

ΉΛΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ Γ-NAIL

2

ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ BIPOLAR

3

ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ MONOPOLAR
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ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ BIPOLAR

5

ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ MONOPOLAR

6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

7

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΝΗΜΗΣ

8
9
10
11
12

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
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13

16
17
18
19
20
21

ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΞΩ ΣΦΥΡΟΥ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΝ∆ΟΑΘΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ(ΜΗΡΟΥΚΝΗΜΗΣ)
ΠΛΑΚΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙ∆ΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΒΙ∆ΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΥΛΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ REDON
ΒΙ∆ΕΣ ΤΥΠΟΥ ASNIS ΑΠΟ 40ΜΜ ΕΩΣ 110ΜΜ
ΒΙ∆ΕΣ CORTICAL ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ
ΒΙ∆ΕΣ CANCELLOUS ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ

22

ΒΙ∆ΕΣ ΣΠΟΓΓΩ∆ΟΥΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ
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ΒΙ∆ΕΣ ΣΦΥΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ

24

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΟΣΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ

14
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Στα ανωτέρω να ληφθούν υπόψη ως τεχνικές προδιαγραφές οι εγκεκριµένες
προδιαγραφές της ΕΠΥ, όπως ισχύουν, για τα παραπάνω είδη.
Οι ποσότητες θα διαµορφωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου στα
πλαίσια του οριζόµενου προϋπολογισµού.
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