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Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

ην Π.Δ. 118/07 (ΦΓΚ 150/Α/10-07-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Δεκνζίνπ (Κ.Π.Δ.)»

2.

ην Π.Δ. 60/07 (ΦΓΚ 64/Α/16-03-07) «Πξνζαξκνγή ηεο Γιιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΓΚ
«Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΓΚ ηεο Γπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΓΚ ηνπ Γπξσπατθνχ
εο

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 Ννεκβξίνπ 2005»
3.

ην Ν. 3580/07 (134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

4.

ην Ν. 2286/95 (ΦΓΚ 19/Α/01-02-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»

5.

ην Ν. 3329/05 (ΦΓΚ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», σο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/07 (ΦΓΚ 25/Α/09-02-07) «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ
επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»

6.

ην άξζξν 27, παξ. 11 ηνπ Ν. 3867/10 (ΦΓΚ 128/Α/03-08-10) πεξί εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκήζεηαο θαη αλάζεζεο
ππεξεζηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 45.000 € ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ άιιν φξγαλν

7.

ηελ κε αξ. 456/Δ/16 απφθ. Δθηε ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
πξνκήζεηα Γλδνθαθψλ

8.

ηελ κε αξ. 474/28-03-2016 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο (ΑΔΑ: ΩΓ9Θ4690ΒΟ-ΓΘ9)
ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ

Πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελπξνκήζεηα Γλδνθαθψλ (CPV: 33731110-7), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ΔΤΟ ΥΙΛΙΑΔΩΝ
ΔΙΑΚΟΙΩΝ ΓΤΡΩ (2.200,00 €) ΤΜΠ. ΦΠΑ.
Ο παξψλ δηαγσληζκφο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα
εο

ηεο 5 Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals.
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Ά ΡΘ ΡΟ 1 : Σ ΡΟ Π Ο  ΚΑ Ι Υ ΡΟ ΝΟ ΤΠ Ο Β ΟΛ Η Π ΡΟ ΦΟ Ρ Α 
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 ν ζπκκεηέρσλ απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ
iii. 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)
iv. λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη θνξνινγηθά
ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
v. λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη
εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ Γπηκειεηήξην
vi. 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
vii. λα δειψλεηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ
βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Γπξσπατθήο
Έλσζεο θαη 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

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 (εθφζνλ ππάξρεη)

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.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη
ΔΓΤΣΓΡΑ 11-ΑΠΡ-16θαη ψξα 14:00, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ
νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.
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Ά ΡΘ ΡΟ 2 : Γ Ι ΔΗ - Σ ΓΥ ΝΙ Κ Γ  Π ΡΟ Δ ΙΑ Γ ΡΑ ΦΓ
Ο παξψλ δηαγσληζκφο αθνξά ηα είδε ελδνθαθψλ ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα:
α/α
1

Καηεγνξία

Σερληθή πεξηγξαθή

Γλδνθζάικηνο Γλδνθαθφο -

Γλφο ηεκαρίνπ, αζθαηξηθφο, ακθίθπξηνο, κε δείθηε

Αθξπιηθφο Τδξφθνβνο -

δηάζιαζεο άλσ ηνπ 1,40. Δηάκεηξνο νπηηθήο δψλεο 5,5

Αλαδηπινχκελνο

έσο 6 ρηιηνζηά, νιηθή δηάκεηξνο 11 έσο 13 ρηιηνζηά.

Πνζφηεηα
20 ηεκ.

Να δηαηίζεηαη ζε κεγάιν εχξνο δηνπηξηψλ.
Αλαδηπινχκελνο, κηθξήο ηνκήο.
2

Γλδνθζάικηνο Γλδνθαθφο -

Σξηψλ ηεκαρίσλ, απιφο, ακθίθπξηνο, κε αζθαηξηθφο,

Αθξπιηθφο Τδξφθνβνο -

κε δείθηε δηάζιαζεο άλσ ηνπ 1,40. Δηάκεηξνο νπηηθήο

Αλαδηπινχκελνο

δψλεο 5,5 έσο 6 ρηιηνζηά, νιηθή δηάκεηξνο 12,5 έσο 13

20 ηεκ.

ρηιηνζηά. Να δηαηίζεηαη ζε κεγάιν εχξνο δηνπηξηψλ.
Αλαδηπινχκελνο, κηθξήο ηνκήο.
ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πξντφληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε ρψξα εθηφο ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο, ε πξνζθνξά ζα
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ζε πνηα αγνξά θξάηνπο κέινπο θπθινθνξεί ην
πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ε
εηζαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηα θξάηε κέιε ηεο Γ.Γ. επηηξέπεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη πίλαθα
πειαηψλ ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή.
Γθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Γπηηξνπή, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ δείγκαηα, Πηζηνπνηεηηθά ή
φπνηεο δηεπθξηλήζεηο.
Σα είδε ησλ ελδνθαθψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα.

Ά ΡΘ ΡΟ 3 : ΔΙΑ Δ ΙΚ Α ΙΑ ΔΙΑ ΓΩ ΝΙ Μ ΟΤ
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ ΣΡΙΣΗ 12-ΑΠΡ-16θαη ψξα 10:00απφ 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 ηηκήγηα θάζε α/α είδνπο μερσξηζηά.

Ά ΡΘ ΡΟ 4 : ΣΙΜ Γ Π ΡΟ ΦΟ ΡΩ Ν - ΝΟΜ ΙΜ Α
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.
Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ - ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΓΝΔΟΦΑΚΩΝ
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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.

Ά ΡΘ ΡΟ 5 : Υ ΡΟ Ν Ο Ι ΥΤΟ  Π ΡΟ ΦΟ ΡΩ Ν
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.

Ά ΡΘ ΡΟ 6 : ΠΑ ΡΑ Δ Ο Η
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. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, εθφζνλ
ηνπ δεηεζεί, ζε αληηθαηάζηαζε ελδνθαθψλ κε δηαθνξεηηθέο δηνπηξίεο.

Ά ΡΘ ΡΟ 7 : Π Λ Η ΡΩΜ Η - Κ ΡΑ Σ Η ΓΙ
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.

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ
θ.α.α.
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