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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ
ΦΙΛΣΡΧΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.1. ην Ν.4412/2016 (ΦΓΚ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
Ο

1.2. ηελ κε αξ. 6/10-11-2016 (ζέκα 4 ) απφθ. Δ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πλνπηηθνχ
Δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Φίιηξσλ Σερλεηνχ Νεθξνχ
1.3. ηελ κε αξ. 1769/29-11-2016 (ΑΔΑ:7ΦΥΦ4690ΒΟ-ΓΙΒ) δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, πνζνχ 15.076,46
€, γηα ηελ πξνθήξπμε πλνπηηθνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Φίιηξσλ Σερλεηνχ Νεθξνχ
ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα ΦΙΛΣΡΧΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ (CPV: 33181000-2), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
Δεκαπέντε Χιλιάδων Εβδομήντα Έξι Ευπώ και Σαπάντα έξι Λεπτών (15.076,46 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνχληα ΦΠΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο., γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο.
Τόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνιζμού:
Σφπνο δηελέξγεηαο

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Ηκέξα

Ώξα

Γ. Ν. Άκθηζζαο

19/12/2016

Δεπηέξα

10:00 π.κ.

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 16/12/2016 θαη ψξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη:
ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr)
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ζην Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
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 Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.
Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Μέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Δηαηάμεηο».

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:


ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»



ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ»



ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ



ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ



ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο.
1.2. Τπεχζπλε Δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία πξέπεη:
i. λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ.
ii. λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη αζθαιηζηηθά
ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο).
iii. λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη θνξνινγηθά
ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.
iv. λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη
εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ Γπηκειεηήξην.
v. λα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
Δεκνζίνπ θαη δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
Δεκνζίνπ.
vi. λα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ θαη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο ηεξνχλ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΓΟΚ/14-06-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Γπξσπατθήο Έλσζεο.
vii. λα δειψλεηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ ζήκαλζε CE.
viii. λα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ, ζα
πξνζθνκίζεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, φια ηα απνδεηθηηθά ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ έγγξαθα.
ix. λα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
x. λα δειψλεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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2.

Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή.

3.

Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν
αληίγξαθα. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:


ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ



ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ



ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά.

ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ19/12/2016ψξα 10:00 απφ ηξηκειή Γπηηξνπή.
Οη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά δχλαληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Καηά ηελ εκέξα απηή, θαη κφλνλ απηή, κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα
ιάβνπλ γλψζε γηα ηα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Η Γπηηξνπή αθνχ εμεηάζεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθνξψλ, ζηε ζπλέρεηα (ηελ ίδηα εκέξα) ζα πξνβεί ζηελ
νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ θαη ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ, ην νπνίν ζα
θνηλνπνηεζεί ζην αξκφδην απνθαζίδνλ φξγαλν πξνο έγθξηζε. Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο
ηερληθήο αμηνιφγεζεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε θάζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα θάζε α/α είδνπο μερσξηζηά.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΙΜΓ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε
δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα
άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε
ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη
πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΠΑΡΑΔΟΗ
Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο κε
ηειενκνηνηππία (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε απηήο, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή.
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ΆΡΘΡΟ 6 : ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΓΙ
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ
λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Γπίηξνπν
ηνπ Γιεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.

ΆΡΘΡΟ 7 : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ.

–Η–
ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

______________
ΑΤΓΓΡΙΝΟΤ ΓΤΦΡΟΤΝΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΧΝ -ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ
Πνζφηεηα

θσδ. Π.Σ.

Σηκή Π.Σ.

Μεξηθφ χλνιν
πιένλ ΦΠΑ 13%

1

Κατηγορία Α2:Φίλτρα in vitro Kuf > 20 ml/mmHg/h/1.0
m2, ςυνθετικέσ μεμβράνεσ (όπωσ high-flux polysulfone,
polyacrylonitrile, polyethersulfone, κ.α.) και επιφάνεια
μεμβράνησ 2,0 m2.

100

30.1.6.1

23,80 €

2.380,00 €

2

Κατηγορία Β2: Φίλτρα in vitro Kuf ≤ 20 ml/mmHg/h/1.0
m2, ςυνθετικέσ μεμβράνεσ (όπωσ low-fluxpolysulfone,
PMMA, κ.α.)και επιφάνεια μεμβράνησ 1,6 m2.

150

30.1.3.1

18,90 €

2.835,00 €

3

Κατηγορία Β2:Φίλτρα in vitro Kuf ≤ 20 ml/mmHg/h/1.0
m2, ςυνθετικέσ μεμβράνεσ (όπωσ low-flux polysulfone,
PMMA, κ.α.) και επιφάνεια μεμβράνησ 1,8 m2.

150

30.1.3.1

18,90 €

2.835,00 €

4

Κατηγορία Β2: Φίλτρα in vitro Kuf ≤ 20 ml/mmHg/h/1.0
m2, ςυνθετικέσ μεμβράνεσ (όπωσ low-fluxpolysulfone,
PMMA, κ.α.)και επιφάνεια μεμβράνησ 2,0 m2.

200

30.1.3.1

18,90 €

3.780,00 €

5

Κατηγορία Β2:Φίλτρα in vitro Kuf ≤ 20 ml/mmHg/h/1.0
m2, ςυνθετικέσ μεμβράνεσ (όπωσ low-flux polysulfone,
PMMA, κ.α.) και επιφάνεια μεμβράνησ 2,1 m2.

80

30.1.3.1

18,90 €

1.512,00 €

α/α

Γίδνο

ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ πιένλ ΦΠΑ 13%
ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ζπκπ. ΦΠΑ13%

13.342,00 €
15.076,46 €

Κάζε θίιηξν ζα ζπλνδεχεηαη, ππνρξεσηηθά, απφ αξηεξηαθή θαη θιεβηθή γξακκή, θαηάιιειε γηα ηα κεραλήκαηα
αηκνθάζαξζεο (Fresenius 4008 S θαη Hospal-Integra) ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ. Γπηζεκαίλεηαη φηη, νη
πξνζθεξφκελεο ηηκέο γηα ηα θίιηξα αηκνθάζαξζεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αμία ηεο αξηεξηαθήο θαη θιεβηθήο γξακκήο.

Γ. Ν. Άκθηζζαο - πλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα Φίιηξσλ Σερλεηνχ Νεθξνχ

ειίδα 5 απφ 5

