ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
5η Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ με αρ. 1018/Δ/16
για την προμήθεια
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΤΡΩΝ

Άμφισσα 2016

5η Τ.Πε. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

ΜΔΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ........................................................................................................... 5
ΜΔΡΟ Β : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ........................................................................................................................ 6
Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Διακήρυξης ................................................................................................................................................. 6
Άρθρο 2 : Σρόπος και Φρόνος Τποβολής Προσφορών .................................................................................................................... 6
Άρθρο 3 : Τποβολή τοιχείων και Δικαιολογητικά υμμετοχής .......................................................................................................... 7
Άρθρο 4 : Αξιολόγηση Προσφορών .................................................................................................................................................. 11
Άρθρο 5 : Αντιπροσφορές ................................................................................................................................................................... 12
Άρθρο 6 : Εγγυήσεις .............................................................................................................................................................................. 12
Άρθρο 7 : Φρόνος Ισχύος Προσφορών ............................................................................................................................................. 13
Άρθρο 8 : Σιμές Προσφορών - Νόμισμα ............................................................................................................................................ 13

ΜΔΡΟ Γ : ΤΜΒΑΗ ........................................................................................................................................................ 14
Άρθρο 1 : ύμβαση ................................................................................................................................................................................ 14
Άρθρο 2 : Φρόνος Ισχύος ύμβασης .................................................................................................................................................. 14
Άρθρο 3 : Σροποποίηση ύμβασης .................................................................................................................................................... 14

ΜΔΡΟ Γ : ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.................................................................................................................................................. 15
Άρθρο 1 : Παράδοση - Παραλαβή - Έλεγχος Ποιότητας ................................................................................................................. 15
Άρθρο 2 : Πληρωμή - Κρατήσεις ......................................................................................................................................................... 15
Άρθρο 3 : Ενστάσεις - Προσφυγές ...................................................................................................................................................... 16
Άρθρο 4 : Ποινικές Ρήτρες ................................................................................................................................................................... 16

ΜΔΡΟ Δ : ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΠΟΟΣΗΣΔ ................................................................................................. 17
Άρθρο 1 : Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων ....................................................................................................................................... 17
Άρθρο 2 : Αυτόματος Αναλυτής Εξέτασης Βιοχημικών Παραμέτρων Ούρων ............................................................................. 17

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ...................................................................................... 19
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ............................................................. 20
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III : ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ .................................................................................................................... 22

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΤΡΨΝ

ΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 23

5η Τ.Πε. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
5η

Ημ/νία : 05/07/2016

Τ.Πε. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αρ. Πρωτ. : 1018/Δ/16

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ
Διεύθυνση : Οικισμός Δροσοχωρίου
Σ.Κ.

: 33100

Σηλ.

: (22650) 28400

Fax

: 22650) 22086

URL

: www.gnamfissas.gr

Διεύθυνση : Διοικητικού
Σμήμα

: Οικονομικό

Πληροφ.

: κούρα Π.

ΣΗΛ.

: (22653) 50131

FAX

: (22650) 22086

E-mail

: diax2@gnamfissas.gr

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Σο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, έχοντας υπόψη:
1.

Σο Π.Δ. 118/07 (ΥΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

2.

Σο Π.Δ. 60/07 (ΥΕΚ 64/Α/16-03-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005»

3.

Σο Ν. 3580/07 (134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

4.

Σο Ν. 2286/95 (ΥΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

5.

Σο Ν. 3329/05 (ΥΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό ύστημα Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», ως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/07 (ΥΕΚ 25/Α/09-02-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων
από το Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

6.

Σο άρθρο 27, παρ. 11 του Ν. 3867/10 (ΥΕΚ 128/Α/03-08-10) περί εκτέλεσης έργων, προμήθειας και ανάθεσης υπηρεσιών
μέχρι του ποσού των 45.000 € χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο

7.

Σην με αρ. 04/03-02-12 (θέμα 15ο) απόφ. Δ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών Εξετάσεων

8.

Σην με αρ. 960/Δ/29-06-16 απόφ. Διοικητή περί έγκρισης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Γενικής Ούρων

9.

την με αρ. πρωτ. 839/29-06-16 Απόφαση Ανάληψης Τποχρέωσης του Γ. Ν. Άμφισσας για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1359 (ΑΔΑ:7Ι6Β4690ΒΟ-ΥΡ)

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Πρόχειρο Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Γενικής Ούρων με κριτήριο
κατακύρωσης

τη

υμφερότερη

Προσφορά,

προϋπολογισθείσας

δαπάνης

Επτά

Φιλιάδων

Ευρώ

(7.000,00

€)

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΥΠΑ.
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Σόπος - Φρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού:
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΗΜΕΡΑ

ΨΡΑ

Γ. Ν. Άμφισσας

20/07/2016

Σετάρτη

10:00 π.μ.

Οι Προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού Σρίτη 19/07/2016 και ώρα 14:00 στη
Γραμματεία του Γ. Ν. Άμφισσας.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Τπηρεσία μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Η παρούσα Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της 5ης Τ.Πε. Θεσσαλίας & τερεάς Ελλάδας:
www.dypethessaly.gr και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.gnamfissas.gr.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:


Σα φυσικά ή νομικά πρόσωπα



Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά



υνεταιρισμοί



Κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά. Ψστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων,
το Νοσοκομείο δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την
ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
Κανένας συμμετέχων δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του
Νοσοκομείου.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Μέρη και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΥΙΑ

____________
ΠΑΠΑΔΡΟΟ ΗΛΙΑ
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ΜΕΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΕΙΔΟ

ΚΑΕ

ΚΨΔΙΚΟ CPV

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Αντιδραστήρια Γενικής Ούρων

1359

33698100-0

Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπ. ΥΠΑ.
συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ

ΠΗΓΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ

Σακτικός Προϋπολογισμός του Γ. Ν. Άμφισσας

Αποθήκες Υαρμακείου του Γ. Ν. Άμφισσας

Σμηματικά, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη έγγραφης
παραγγελίας

Οικονομικές Τπηρεσίες του Γ. Ν. Άμφισσας

20/07/2016

υμφερότερη Προσφορά

ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ

Δεν απαιτείται

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Δεν απαιτείται

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΤΡΨΝ
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ΜΕΡΟ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Άπθπο 1 : Ανηικείμενο ηηρ Γιακήπςξηρ
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η προμήθεια Αντιδραστηρίων Γενικής Ούρων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης.

Άπθπο 2 : Σπόπορ και Υπόνορ Τποβολήρ Πποζθοπών
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. τον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ».



Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ».



Ο αριθμός και το θέμα της Διακήρυξης.



Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.



Σα στοιχεία του αποστολέα.

Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:


Υάκελος Δικαιολογητικών υμμετοχής με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» με όλα τα απαιτούμενα κατά το
στάδιο αυτό δικαιολογητικά.



Υάκελος Σεχνικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της
προσφοράς.



Υάκελος Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» με τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).

Οι τρεις παραπάνω φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
ε κάθε σελίδα του αντιτύπου της οικονομικής προσφοράς που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η
λέξη «ΠΡΨΣΟΣΤΠΟ». Σο περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο του δεύτερου αντιγράφου σε περίπτωση ασυμφωνίας
τους.
ε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ» και
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Τπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Τπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού.
Προσφορές που περιέρχονται στην Τπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις
προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με
τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΤΡΨΝ

ελίδα 6 από 23

5η Τ.Πε. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ

Άπθπο 3 : Τποβολή ηοισείων και Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους:
3.1. Υάκελο Δικαιολογητικών υμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά:
3.1.1.

Οι Έλληνες πολίτες και οι αλλοδαποί:

3.1.1.1.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.

3.1.1.2.

Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα πρέπει:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:


για κάποιο από τα ακόλουθα:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- απάτη
- υπεξαίρεση
- εκβίαση
- πλαστογραφία
- ψευδορκία
- δωροδοκία
- δόλια χρεοκοπία



για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.

iii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν τελούν:


ε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.



ε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και
πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

iv. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες είναι:


ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής).



φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

v. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες είναι εγγεγραμμένοι
στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους.
vi. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
ή ειδικής εκκαθάρισης.
vii. Να δηλώνονται:


Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.



Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
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Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημοσίου.



Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

viii. Να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του προσφερόμενου είδους.
ix. Να δηλώνεται ότι:


Ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.



Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων
έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.



Σα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.



Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του διαγωνισμού.


3.1.2.
3.1.2.1.

υμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Σα Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.1.
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ύμβουλο του Δ.., στις περιπτώσεις Α.Ε.

3.1.2.2.

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας
έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. υγκεκριμένα:
i. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.):


ΥΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων.



ΥΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας.



Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.



Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι
τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.



Πρακτικό απόφασης Δ.. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο
πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.

ii. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):


Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων
των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.



Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή

iii. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:


Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους i ή ii, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της
έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η
εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. ε περίπτωση που η χώρα
προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό,
και (β) ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.
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3.1.3.
3.1.3.1.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ

Οι υνεταιρισμοί:

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω,

στα υπό στοιχεία 3.1.1 και 3.1.2,

καθώς και υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι ο υνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Διευκρινίζεται ότι το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο
του Δ.. του συνεταιρισμού και οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.
3.1.4.
3.1.4.1.

Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:

Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην Ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της Ένωσης.

3.1.4.2.

Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην
οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το
μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της Ένωσης
έναντι του Νοσοκομείου και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

ε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται.
ε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή –στα κράτη μέλη
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση– από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες
τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
3.2. Φωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η Σεχνική Προσφορά.
Κάθε αντίγραφο της Σεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα
παρακάτω:
3.2.1.

Όλα τα φύλλα των εγγράφων-στοιχείων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών

φυλλαδίων, prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λπ., τα οποία θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι
το τελευταίο. Η πρώτη σελίδα θα αποτελεί Ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την
αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: σελ. 16-19, τεχνική περιγραφή: σελ. 33-35 κ.ο.κ.),
για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών.
3.2.2.

Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο συμμετέχων τηρεί ύστημα

Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με την

ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΥΕΚ 32/16-01-04) Τπουργική Απόφαση «Αρχές και

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
3.2.3.

Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί ύστημα

Διασφάλισης Ποιότητας, σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του προϊόντος.
3.2.4.

Πιστοποιητικά

ότι

τα

προσφερόμενα

είδη

φέρουν

τη

σήμανση

CE,

σύμφωνα

με

την

ΚΤΑ

ΔΤ8Δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 (ΥΕΚ 2198/Β/02-10-09) «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
Σα παραπάνω υπό στοιχεία 3.2.2, 3.2.3 και 3.2.4 Πιστοποιητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι πρωτότυπα ή νομίμως
επικυρωμένα και με επίσημη μετάφραση.
3.2.5.

Αντίγραφο Οικονομικής Προσφοράς. Είναι πανομοιότυπο με ό,τι περιέχει ο φάκελος της οικονομικής

προσφοράς, με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα αναγράφεται κανένα οικονομικό μέγεθος (ούτε οι λέξεις δωρεάν, χωρίς χρέωση
κ.τ.λ.). τη θέση του οικονομικού μεγέθους θα υπάρχει η ένδειξη «τιμή: ... €».
Οικονομικό μέγεθος ή εκφράσεις όπως «δωρεάν», «χωρίς χρέωση» κ.τ.λ., δεν θα υπάρχουν σε κανένα σημείο της Σεχνικής
Προσφοράς.
3.2.6.

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την

επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
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3.2.7.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ

Όταν ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, στην

προσφορά του δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά του επισυνάπτει και υπεύθυνη δήλωσή του προς την αναθέτουσα αρχή ότι η
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί
τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η
αποδοχή.
3.2.8.

Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά να υποβάλλει και Υύλλο

υμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της τεχνικής προσφοράς των αντιδραστηρίων και αναλυτών με τις απαιτήσεις
της παρούσης τεχνικής περιγραφής των αντιδραστηρίων. το φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες
συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερομένων αντιδραστηρίων σε σχέση με τα αναφερόμενα στην
παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.
Τπόδειγμα Υύλλου υμμόρφωσης
α/α

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(Ο αύξων αριθμός
της παρούσας)

(Η απάντηση του προσφέροντα σχετικά με
την συμφωνία ή μη με τις τεχνικές απαιτήσεις
της παρούσας)

(αφής παραπομπή στα επισυναπτόμενα
έγγραφα-εγχειρίδια, προς τεκμηρίωση της
απάντησης)

Σο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί, επί ποινή αποκλεισμού, και σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα
περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια
(prospectus, τεχνικά εγχειρίδια, κλπ), τα οποία μπορούν να υποβληθούν μόνο σε έντυπη μορφή.
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.
3.3. Φωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η Οικονομική Προσφορά.
Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τις τιμές της οικονομικής τους προσφοράς ως ακολούθως:
α) Σιμή ανά εξέταση
β) Σιμή ανά συσκευασία των προσφερομένων αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών, όπως υλικά
βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, calibrators) και λοιπών αναλωσίμων, ανά εμβαλλάγιο-συσκευασία, που απαιτούνται για
την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων.
υγκεκριμένα:
Όσον αφορά στα αντιδραστήρια, στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται η τιμή συσκευασίας των αντιδραστηρίων,
καθώς και ο αριθμός εξετάσεων που δίνει κάθε συσκευασία και ο απαιτούμενος ακέραιος αριθμός συσκευασιών, με βάση τον
ετήσιο αριθμό εξετάσεων, την κατανάλωση αντιδραστηρίων για βαθμονόμηση και ποιοτικό έλεγχο, το χρόνο ζωής τους μετά το
άνοιγμά τους, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται.
Όσον αφορά στους βαθμονομητές (calibrators), να αναφέρεται η τιμή συσκευασίας και ο ετήσιος απαιτούμενος αριθμός
συσκευασιών υπολογιζόμενος με βάση την συχνότητα με την οποία απαιτείται να χρησιμοποιούνται, το χρόνο ζωής τους μετά
το άνοιγμά τους και την ετήσια κατανάλωση.

Για το σκοπό αυτό οι προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν τον

επισυναπτόμενο στην παρούσα Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ.
Όσον αφορά στα controls, να αναφέρεται η τιμή συσκευασίας και ο ετήσιος απαιτούμενος αριθμός συσκευασιών
υπολογιζόμενος με βάση την συχνότητα με την οποία απαιτείται να χρησιμοποιούνται, το χρόνο ζωής τους μετά το άνοιγμά
τους και την εξαμηνιαία κατανάλωση. Για το σκοπό αυτό οι προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν τον επισυναπτόμενο
στην παρούσα Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ.
Όσον αφορά στα αναλώσιμα να αναφέρεται η τιμή συσκευασίας και ο απαιτούμενος ετήσιος ακέραιος αριθμός
συσκευασιών για όλα τα αναλώσιμα με βάση το χρόνο ζωής τους μετά το άνοιγμά τους και την ετήσια κατανάλωση. Για το
σκοπό αυτό οι προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν τον επισυναπτόμενο στην παρούσα Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ.
την τιμή ανά εξέταση θα περιλαμβάνονται διακριτά τα επί μέρους κόστη όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη
διενέργεια των αντιστοίχων εξετάσεων (αντιδραστήρια, υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου, αναλώσιμα υλικά, αραιωτικά
δειγμάτων, αντιδραστήρια επεξεργασίας δειγμάτων, ρυθμιστικά διαλύματα, πλυστικά διαλύματα, ηλεκτρόδια, κ.λπ.).
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Οι προμηθευτές πρέπει να προσδιορίσουν τον ακριβή αριθμό εκάστης συσκευασίας για αντιδραστήρια, controls, calibrators
και παντός είδους αναλώσιμων υλικών τα οποία θα απαιτηθούν για την διενέργεια των εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το
χρόνο ζωής εκάστου σε συνδυασμό με τον ελάχιστο αριθμό εξετάσεων και τις ανάγκες βαθμονόμησης. Ο αριθμός
επαναλήψεων είναι συνυπολογιζόμενος στον ζητούμενο ετήσιο αριθμό εξετάσεων στους αντίστοιχους Πίνακες του
Παραρτήματος ΙΙ.
Εξέταση (test) νοείται μόνο το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης βιολογικών δειγμάτων.
Οι προσφερόμενες τιμές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου Σιμών της Ε.Π.Τ. (για όσα υλικά
αυτές υπάρχουν) ή τις τιμές που προέκυψαν από ασφαλιστικούς ή άλλους φορείς. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, εντός του φακέλου της οικονομικής τους προσφοράς, να αναφέρουν τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Σιμών και
το αντίστοιχο αναγραφόμενο σε αυτόν ποσό για κάθε προφερόμενο είδος.
τις ανωτέρω προσφερόμενες τιμές θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά το κόστος χρήσης του εξοπλισμού καθώς και των
συναφών υπηρεσιών εγκατάστασης εκπαίδευσης προσωπικού και συντήρησης.
Σο περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί, επί ποινή αποκλεισμού, και σε ηλεκτρονική μορφή. το οποίο θα
περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον αυτού, είτε ύστερα από έγγραφο της
Τπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Από τις διευκρινίσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άπθπο 4 : Αξιολόγηζη Πποζθοπών
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων (αξιολόγηση δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς,
οικονομικής προσφοράς).
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η υμφερότερη Προσφορά.
Κατά την τεχνική αξιολόγηση, συμπληρώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ο ακόλουθος πίνακας, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.
ΟΜΑΔΑ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΟΜΑΔΩΝ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. (30%)
ΟΜΑΔΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ

Α1. υμφωνία

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ,

προσφερομένου είδους με

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ

τις τεχνικές προδιαγραφές

30%

ΑΠΟΔΟΗ
Β1. Εγγύηση καλής
λειτουργίας
Β. (70%)
ΟΜΑΔΑ ΣΕΦΝΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ
ΚΑΛΤΧΗ

30%

Β2. Ποιότητα εξυπηρέτησης
και τεχνικής βοήθειας μετά
την πώληση, εξασφάλιση

30%

ύπαρξης ανταλλακτικών
Β3. Φρόνος παράδοσης

10%

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους
στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι, ενώ
αυξάνεται έως τους 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του
στοιχείου επί τη βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία Β της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων, δηλαδή:
Β = 0,3 × (Βαθμ. Α1) + 0,3 × (Βαθμ. Β1) + 0,3 × (Βαθμ. Β2) + 0,1 × (Βαθμ. Β3).
υμφερότερη Προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ), της συγκριτικής τιμής προσφοράς (Κ) προς τη
συνολική βαθμολογία του (Β):

Λ

Κ
. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται
Β

στον προμηθευτή που έχει κάνει την συμφερότερη

προσφορά.

Άπθπο 5 : Ανηιπποζθοπέρ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άπθπο 6 : Δγγςήζειρ
6.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Σα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν
δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
6.2. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να
ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
6.3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
6.3.1. την ημερομηνία έκδοσης.
6.3.2. τον εκδότη.
6.3.3. την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
6.3.4. τον αριθμό της εγγύησης.
6.3.5. το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6.3.6. την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
6.3.7. τους όρους ότι:
 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
 Σο ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Τπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας
υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
6.4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο συμμετέχων στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΥΠΑ.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 6.3 και τα ακόλουθα:


τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την σχετική προμήθεια.



την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια κατά δύο μήνες μεγαλύτερη από αυτή της σύμβασης.
την περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των μελών της ένωσης.
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Άπθπο 7 : Υπόνορ Ιζσύορ Πποζθοπών
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 προαναφερόμενου, 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.

Άπθπο 8 : Σιμέρ Πποζθοπών - Νόμιζμα
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.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Σο γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν
το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ή προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την
προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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ΜΕΡΟ Γ : ΤΜΒΑΗ
Άπθπο 1 : ύμβαζη
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας
επισυνάφθηκε στη Διακήρυξη. Η Τπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του
προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του
διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην Διακήρυξη
του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
Σο κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και
απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Άπθπο 2 : Υπόνορ Ιζσύορ ύμβαζηρ
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ένα (1) έτος.
Σο Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
προμηθευτή. Περαιτέρω παράταση γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.
ε περίπτωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού του ΠΠΤΤ, η ισχύς της σύμβασης που θα προκύψει από την
παρούσα παύει αζημίως για το Νοσοκομείο.

Άπθπο 3 : Σποποποίηζη ύμβαζηρ
Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των
συμβαλλομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 24 του Π.Δ. 118/07.
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ΜΕΡΟ Δ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άπθπο 1 : Παπάδοζη - Παπαλαβή - Έλεγσορ Ποιόηηηαρ
υνοδός εξοπλισμός
Η παράδοση του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει στο χώρο εγκατάστασής του, στο Νοσοκομείο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής σε συνεννόηση με
την Σεχνική Τπηρεσία του Νοσοκομείου υποχρεούται να διαμορφώσει κατάλληλα τον χώρο του Εργαστηρίου, με φροντίδα και
δαπάνες του, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες εργασίας που θα διαμορφωθούν. Η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί πριν την εγκατάσταση του συστήματος. Σο ηλεκτρικό ρεύμα θα παρέχεται από το Νοσοκομείο.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (Άρθρο 26 του Κ.Π.Δ.)
Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
Η οριστική παραλαβή του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει από Επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από το κάθε Νοσοκομείο
και μετά από δοκιμαστικό διάστημα λειτουργίας πέντε (5) ημερών.
Αναλώσιμα υλικά
Η παράδοση των αναλωσίμων υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εξετάσεων θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5)
ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας του Νοσοκομείου και σε ποσότητες που θα καλύπτουν τις ανάγκες.
αν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες Υαρμακείου του Νοσοκομείου, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του
προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής τους.
Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται εντός δύο (2) ημερών από την παράδοσή τους στο Νοσοκομείο.
Έλεγχος ποιότητας
Ο μακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων γίνεται από αρμόδια Επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και
θα αποσκοπεί στη διαπίστωση:


Σης καλής κατάστασης από άποψη εμφάνισης, πληρότητας, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθοράς.



Σης συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα, καθώς και
των τελικών όρων και συμφωνιών που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

Άπθπο 2 : Πληπωμή - Κπαηήζειρ
Η πληρωμή της αξίας γίνεται από το Νοσοκομείο εντός εξήντα (60) ημερών από της παραλαβής και αφού ο προμηθευτής
προσκομίσει:



Σιμολόγιο –Δελτίο Αποστολής
Υορολογική ενημερότητα

Κατά την πληρωμή, ο προμηθευτής υπόκειται σε κρατήσεις:
–

Εφάπαξ κράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης βάση του Ν 4013/12 (ΕΑΑΔΗΤ)

–

Εφάπαξ κράτηση 2% χαρτόσημο επί του ΕΑΑΔΗΤ

–

Εφάπαξ κράτηση 20% ΟΓΑ χαρτόσημο επί του χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΤ

–

4 % Υόρο Εισοδήματος επί της αξίας προ φόρων,

–

2 % επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του ΥΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου,
βάσει του Ν. 3580 (Άρθρο 3),

και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που παρακρατείται προς απόδοση κατά την πληρωμή από το Νοσοκομείο.
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Σο Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον ανάλογο ΥΠΑ.
ε περίπτωση που ο προμηθευτής διαχειριστεί μικρότερη ποσότητα αποβλήτων της προβλεπόμενης, η αμοιβή του θα αφορά
την ποσότητα που τελικά διαχειρίστηκε.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρ. 35 του Π.Δ. 118/07.

Άπθπο 3 : Δνζηάζειρ - Πποζθςγέρ
Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07
(ΥΕΚ 150/Α/10-07-07), ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΥΕΚ 178/Α/08-09-1997) αντίστοιχα.

Άπθπο 4 : Ποινικέρ Ρήηπερ
Για κάθε ημέρα υπερημερίας, ο προμηθευτής θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα όπως ορίζεται από το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.
Σο ποσό της ποινικής ρήτρας εκπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου κατά την πληρωμή του προμηθευτή.
Μετά την πλήρη εκπνοή των προθεσμιών του χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης, του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης
των υλικών, το Δ του Νοσοκομείου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή και να επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις
κυρώσεις που ορίζουν τα άρθρα 33 και 34 του Π.Δ. 118/07.
Η κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου γίνεται μόνο με απόφαση του Δ του Νοσοκομείου, χωρίς δικαστική παρέμβαση ή
άλλης κρατικής, παραιτουμένου του προμηθευτή παντός αντιδίκου ή ενδίκου μέσου και της διζήσεως για την προσβολή της
απόφασης αυτής.
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ΜΕΡΟ Ε : ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΠΟΟΣΗΣΕ
Άπθπο 1 : Πποδιαγπαθέρ Ανηιδπαζηηπίων
1.1.

Σα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές
εξελίξεις.

1.2.

Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως.

1.3.

Να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρότερο χρόνο λήξεως.

1.4.

Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου, όπου τούτο προβλέπεται.

1.5.

Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής τους να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της
συνολικής διάρκειας ζωής τους.

Άπθπο 2 : Αςηόμαηορ Αναλςηήρ Δξέηαζηρ Βιοσημικών Παπαμέηπων Ούπων
Προϋπολογισμός: 7.000 € συμπ. ΥΠΑ.
Ζητείται αυτόματος αναλυτής ούρων με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
2.1.

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένος την τελευταία πενταετία

2.2.

H διαδικασία ρουτίνας να είναι πλήρως αυτόματη χωρίς την ανάγκη παρουσίας χειριστή.

2.3.

Να μετρά το ειδικό βάρος των ούρων με ψηφιακό διαθλασίμετρο σε εύρος 1,000-1,050.

2.4.

Όλα τα απαιτούμενα προσφερόμενα αντιδραστήρια, βαθμονομητές κ.λπ. να είναι έτοιμα προς χρήση και να
φορτώνονται εφάπαξ.

2.5.

Να είναι εύκολης φόρτωσης αντιδραστηρίων για να μην διακόπτεται η διαδικασία ρουτίνας.

2.6.

Να μην υπάρχουν φαινόμενα επίδρασης αποτελέσματος από δείγμα σε δείγμα (Carry over) κατά τη λειτουργία του
αναλυτή σε συνθήκες ρουτίνας.

2.7.

Να κάνει αυτόματη ανάδευση του δείγματος πριν τη δειγματοληψία.

2.8.

Να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική διακριτική ικανότητα και γραμμικότητα στις κάτωθι παραμέτρους:

2.9.

2.8.1.

πρωτεΐνες

2.8.7.

ουροχολινογόνο

2.8.2.

νιτρικά

2.8.8.

κετονικά σώματα

2.8.3.

λευκοκυτταρική εστεράση

2.8.9.

pH

2.8.4.

αιμοσφαιρίνη

2.8.10.

χρώμα

2.8.5.

γλυκόζη

2.8.11.

ειδικό βάρος

2.8.6.

χολερυθρίνη

2.8.12.

όψη

Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης του χρώματος κάθε δείγματος ούρων στη μέτρηση όσων
παραμέτρων επηρεάζονται.

2.10. Να μην απαιτεί την χρήση ειδικών σωληναρίων για τα δείγματα και να μπορεί να δεχθεί επείγοντα δείγματα.
2.11. Να δέχεται τη μικρότερη δυνατή ποσότητα Αντιδραστηρίων.
2.12. Να διαθέτει εκτυπωτή & bar code reader.
2.13. Να είναι συμβατό με το σύστημα LIS του Εργαστηρίου.
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α/α
1

Περιγραφή υλικού
Εξέταση ούρων με αυτόματο αναλυτή βιοχημικών
παραμέτρων
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Μ.Μ.
test

Ποσότητα
4.000
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I : ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ
Ονομασία Σράπεζας ...........................................................................................................................................................................................
Κατάστημα ............................................................................................................................................................................................................
(Δ/νση: οδός, αριθμός Σ.Κ. fax) ........................................................................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ..........................................................................................................................................................................................
ΕΤΡΨ ......................................................................................................................................................................................................................

Προς:
5η Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ
33100 ΑΜΥΙΑ

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
ΑΡ. ………… ΕΤΡΨ …………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του πόσου των ΕΤΡΨ ………… υπέρ της εταιρείας …………
Δ/νση ………… μέχρι του ποσού των ………… ΕΤΡΨ, το οποίο καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ ΥΠΑ, για την καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ………… για κάλυψη αναγκών (αρ.
Διακήρυξης…………).
Σο παραπάνω πόσο τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το πόσο της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το πόσο των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την
Σράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II : ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΤΣΗ: ..........................................
ΠΙΝΑΚΑ 1: ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ
(1)

α/α

ΕΙΔΟ
ΕΞΕΣΑΗ

(2)

(3)

(4)

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΞΕΣΑΕΨΝ

ΑΡΙΘΜΟ
ΕΞΕΣΑΕΨΝ
ΑΝΑ
ΤΚΕΤΑΙΑ

ΑΚΕΡΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΚΕΤΑΙΨΝ
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΨΝ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΘΕ ΕΞΕΣΑΗ

(5)

(6)

ΣΙΜΗ
ΤΚΕΤΑΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΤΚΕΤΑΙΨΝ
ΑΝΑ ΕΙΔΟ
ΕΞΕΣΑΗ
(6)=(4)×(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΕΞΕΣΑΗ
(7) = (6)/(2)

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΕΞΕΣΑΗ
ΛΟΙΠΨΝ
ΤΛΙΚΨΝ
(Από
Πίνακα 2)

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΑΝΑ ΕΞΕΣΑΗ
(9) = (7)+(8)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(10)=(2)×(9)

1.
2.
3.
…
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑΕΨΝ: …

ΗΜΕΙΨΗ:
Για την κάθε εξέταση είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας με την συνολική ετήσια ποσότητα και την τιμή ανά συσκευασία για τη διεξαγωγή όλων των εξετάσεων
ώστε να προκύπτει η τιμή ανά τεστ και το τελικό συνολικό κόστος ανά εξέταση, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου ζωής των αντιδραστηρίων.
Εκτός των ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΨΝ τα λοιπά απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, υγρά πλύσης και καθαρισμού, ηλεκτρόδια, οροί ελέγχου και βαθμονόμησης, κ.λπ. θα προσφερθούν σύμφωνα με
τον Πίνακα 2 λοιπών υλικών που ακολουθεί.
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ΠΙΝΑΚΑ 2: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ

α/α

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΤΛΙΚΟΤ

ΚΨΔΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΓΙΑ
ΣΟ ΕΙΔΟ

ΕΙΔΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΕΞΕΣΑΕΨΝ

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΤΚΕΤΑΙΑ

ΤΦΝΟΣΗΣΑ
ΦΡΗΗ

ΑΚΕΡΑΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΤΚΕΤΑΙΨΝ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΤΚΕΤΑΙΨΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟ
ΕΞΕΣΑΗ
(7)=(4)×(6)

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΕΞΕΣΑΗ
(8) = (7)/(3)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(9)=(8)×(3)

1.
2.
3,
…
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΕΞΕΣΑΗ: …

ΗΜΕΙΨΗ:
Για τον κάθε προσφερόμενο τύπο αναλυτή είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ο παραπάνω Πίνακας, για την συμπλήρωση της τιμής της στήλης 8 του Πίνακα 1 του παρόντος .
Εφόσον για μια εξέταση ή και για κάποια ομάδα εξετάσεων απαιτούνται διαφορετικά λοιπά αναλώσιμα υλικά οι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν περισσότερους πίνακες
απαιτουμένων λοιπών υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της εξέτασης(-εων).
Σο Νοσοκομείο θα παραλάβει μόνο τις ποσότητες και τα είδη που θα αναγράψουν στον παραπάνω Πίνακα οι προμηθευτές. Ποσότητες μεγαλύτερες των δηλουμένων ή είδη που δεν
περιλαμβάνονται στο παραπάνω έντυπο, εφόσον απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία των συνοδών μηχανημάτων, θα παραδίδονται αμέσως και με έξοδα του προμηθευτή
στο Νοσοκομείο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III : ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ
την Άμφισσα, σήμερα ……………, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1.

Σο Γ. Ν. Άμφισσας, με έδρα: Οικισμός Δροσοχωρίου, 33100 Άμφισσα και ΑΥΜ: 999918141, που εκπροσωπείται νόμιμα
κατά την υπογραφή της παρούσας, με βάση την με αρ. ………………………….(ΥΕΚ………………….) απόφαση του
Τπουργείου Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από

,

και

2.

Η εταιρεία «…………..», με έδρα: …………… και ΑΥΜ: …………….., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ............................

αφού έλαβαν υπόψη:


την με αρ. πρωτ. …………… Διακήρυξη του Γ. Ν. Άμφισσας



την με αρ. πρωτ. …………… προσφορά της εταιρείας «………………….»



την με αρ. ……………… απόφ. Δ του Γ. Ν. Άμφισσας περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ως άνω
Διακήρυξης

υπογράφουν την παρούσα σύμβαση με την οποία το πρώτο των συμβαλλομένων Ν.Π.Δ.Δ. (εφεξής «Νοσοκομείο») αναθέτει
στη δεύτερη (εφεξής «Προμηθευτής») και εκείνη αναλαμβάνει την προμήθεια Αντιδραστηρίων Γενικής ούρων, σύμφωνα με τους
παρακάτω όρους.
Άρθρο 1: Προδιαγραφές Αναλυτή
ε συμφωνία με το Μέρος Ε της Διακήρυξης, την τεχνική προσφορά του Προμηθευτή και την απόφαση κατακύρωσης.

Άρθρο 2: Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων
ύμφωνα με το Μέρος Ε της Διακήρυξης και την τεχνική προσφορά του Προμηθευτή.

Άρθρο 3: Τποχρεώσεις Προμηθευτή
Ο Προμηθευτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε
περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων
προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.
Ο Προμηθευτής δεσμεύεται για την άμεση αντικατάσταση κάθε προϊόντος στο οποίο θα παρατηρηθεί αλλοίωση πριν από τη
λήξη του, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή και αναγραφόμενες στη συσκευασία συνθήκες
συντήρησής τους.
Με αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή
επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των αναλυτών, καθώς και η προμήθεια των
απαιτούμενων υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου (standards, controls), σε ποσότητες τέτοιες που να μην παρακωλύεται η
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4: Ποινικές Ρήτρες
Για κάθε ημέρα υπερημερίας, ο προμηθευτής θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα όπως ορίζεται από το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.
Σο ποσό της ποινικής ρήτρας εκπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου κατά την πληρωμή του προμηθευτή.
Μετά την πλήρη εκπνοή των προθεσμιών του χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης, του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης
των υλικών, το Δ του Νοσοκομείου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή και να επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις
κυρώσεις που ορίζουν τα άρθρα 33 και 34 του Π.Δ. 118/07.
Η κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου γίνεται μόνο με απόφαση του Δ του Νοσοκομείου, χωρίς δικαστική παρέμβαση ή
άλλης κρατικής, παραιτουμένου του προμηθευτή παντός αντιδίκου ή ενδίκου μέσου και της διζήσεως για την προσβολή της
απόφασης αυτής.
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Άρθρο 5: Παράδοση - Παραλαβή - Έλεγχοι
ύμφωνα με το Μέρος Δ, Άρθρο 1 της Διακήρυξης και την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 6: Πληρωμή - Κρατήσεις
ύμφωνα με το Μέρος Δ, Άρθρο 2 της Διακήρυξης.

Άρθρο 7: Εγγυοδοσία
Ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης, κατέθεσε την με αρ. ........................... εγγυητική
επιστολή της ………………………………… εκ ευρώ …….………………., αντιστοιχούσα στο 5% του συμβατικού ποσού πλέον ΥΠΑ.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης είναι οκτώ (8)
μήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης του Προμηθευτή, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος Φαρτοσήμου.

Άρθρο 8: Φρόνος Ισχύος
ύμφωνα με το Άρθρο 2, Μέρος Γ της παρούσας.

Άρθρο 9: Σροποποίηση ύμβασης
Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των
συμβαλλομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 24 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 10: Ανάληψη Τποχρέωσης - Δημοσιότητα
Η παρούσα έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Νοσοκομείου με α/α ....................... και έχει
αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: .......................

Άρθρο 11: Λοιποί Όροι
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η σχετική Διακήρυξη και η προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της
παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. ε περίπτωση ασάφειας ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτών (εκτός πρόδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών), η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
1.

Η παρούσα σύμβαση

2.

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

3.

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

4.

Η προσφορά του Προμηθευτή

Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις
συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων που απορρέουν από τη
σύμβαση.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑ 1: ΒΑΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ
ΠΙΝΑΚΑ 2: ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΤΛΙΚΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΤΡΨΝ

{

ύμφωνα με την οικονομική προσφορά του
προμηθευτή.
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