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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς για τη
διενέργεια

προµήθειας

Αναπνευστικών

Συσκευών

Οξυγόνου,

προϋπολογισθείσας δαπάνης 3,500€ 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. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
4.

του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται

της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών,
σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,
5.
6.

του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος»,
της Υπουργικής απόφασης µε αρ. 2037288/808/2006 (ΦΕΚ 433/Β/96)

«Καθορισµός του επιτοκίου προκαταβολών που δίδονται από το ∆ηµόσιο για
προµήθεια προϊόντων, υπηρεσιών ή εκτέλεση συµβάσεων»,
7.

του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης
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δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/1011-2005).
8.

Του Ν. 3867/2010, Άρθρο 27, Παρ 11<<Εξόφληση προµηθειών νοσοκοµείων

και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών>>.
9.

Την υπ’αριθµ: 457/14-06-2012 απόφαση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου

των ∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου

για έγκριση προκήρυξης

πρόχειρου διαγωνισµού.
Η πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς αναρτάται και
διατίθεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.ghsitia.gr
Οι εταιρείες που επιθυµούν να συµµετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν την
τεχνική και οικονοµική προσφορά στη Γραµµατεία του Γ. Ν.-ΚΥ Σητείας µε κλειστό
ταχυδροµικό φάκελο έως τις 09/07/2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00.
Η αποσφράγιση των τεχνικών και των οικονοµικών προσφορών θα
διενεργηθεί στις 10/7/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 µµ από την Επιτροπή
Αξιολόγησης.
Οι προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα
κρίνονται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία χωρίς να γίνονται
αποδεκτές.
Κατά

την

διαδικασία

µπορούν

να

παρίστανται

οι

νόµιµοι

ή

οι

εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των εταιρειών.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα τηρηθούν είναι οι παρακάτω:
1. Το δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, Ηµεδαπά
ή Αλλοδαπά, Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή τεχνική και
οικονοµική προσφορά και δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
2. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή για περισσότερα από τα ζητούµενα
είδη.
3. Οι τιµές να δοθούν ανά ζητούµενο είδος και µονάδα µέτρησης σε ευρώ και να
4. περιλαµβάνουν τις νόµιµες κρατήσεις εκτός Φ.Π.Α.
5. Σε περιπτώσεις ειδών που συµπεριλαµβάνονται στο Παρατηρητήριο τιµών
της Ε.Π.Υ, οι προσφερόµενες τιµές δεν θα πρέπει υπερβαίνουν τις
αντίστοιχες ανώτατες τιµές του Παρατηρητηρίου.
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6. Για κάθε προσφερόµενο είδος να αναφέρεται ο κωδικός αριθµός του είδους
όπως είναι καταχωρηµένος στο Παρατηρητήριο Τιµών της Ε.Π.Υ. και η τιµή
αυτού . Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν
υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιµών της Ε.Π.Υ.
7. Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή ανά ζητούµενο είδος.
8. Η προσφορά να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγµα.
9. Η πληρωµή της αξίας των προµηθευοµένων ειδών θα γίνεται για το 100 %
της αξίας, εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή του τιµολογίου
πώλησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/5-6-2003)
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές» και βάσει των νοµίµων δικαιολογητικών πληρωµής και λοιπών
στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 και την
ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ).
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον φάκελο τεχνικής
προσφοράς (επί ποινή απόρριψης) µια Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής
στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι:
α) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διαδικασίας τους οποίους αποδέχονται ρητά και
ανεπιφύλακτα,
β) δεν υπάρχουν τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της εταιρείας,
γ) ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή και δεν αποκλεισθεί η συµµετοχή τους
σε διαγωνισµούς του δηµοσίου,
δ) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας,
στ) δεν υπάρχει ασυνέπεια της εταιρείας στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς τον δηµόσιο τοµέα,
ε) ότι ο προσφέρων διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας
κατά τα ισχύοντα διεθνή ή και Ευρωπαϊκά ή/ και Εθνικά πρότυπα (CE MARK ISO,
ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προµηθευτή εφ’
όσον πρόκειται για διαφορετικές εταιρείες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάξει πρακτικό µε τον ενιαίο πίνακα των
οικονοµικών προσφορών ανά είδος που θα κοινοποιηθεί στις συµµετέχουσες
εταιρείες µετά την έγκριση του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου.
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Το Νοσοκοµείο θα προχωρήσει στη σύναψη συµβάσεων µε τις µειοδότριες
εταιρείες, διάρκειας δώδεκα(12) µηνών και µέχρι εξάντλησης των συµβατικών
ποσοτήτων.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τµήµα και στον χώρο που θα
υποδεικνύεται από το Νοσοκοµείο, τµηµατικά µε έξοδα και ευθύνη του Προµηθευτή
ύστερα από αποστολή της αίτησης παραγγελίας από το Γραφείο ∆ιαχείρισης Υλικού
του Νοσοκοµείου µας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΙ
ΣΗΤΕΙΑΣ

28010
50261
50260
77706
50264
50265
124342

ΕΙ∆Η

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2,10 Μ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 2,10 Μ
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟ∆ΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝ∆ΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

300

5.1.34

600

5.1.35

50
2000
2850
500

---------5.5.57
5.5.44
-----------
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Το Νοσοκοµείο κατά την υπογραφή της σύµβασης θα διατηρεί το δικαίωµα να
αυξοµειώνει τις υπό προµήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξοµειώνει τις
ποσότητες των ειδών µε τις ποσότητες διαφορετικών ειδών κατά τη διάρκεια της
σύµβασης, εντός τις προϋπολογισθείσας δαπάνης ανάλογα µε τις ανάγκες του
Νοσοκοµείου.
Ο Αν. ∆ιοικητής του Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας
Μακρονικολάκης Εµµανουήλ
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