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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, έχοντας υπόψη:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
Το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 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
ης
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005»
Το Ν. 3580/07 (134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
Το Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», ως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
Το άρθρο 27, παρ. 11 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 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
Την με αρ. 1077/ΔΣ/15 απόφ. Δκτη του Γ. Ν. Άμφισσας περί επαναληπτικής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού
για τη Συντήρηση δύο (2) Αναισθησιολογικών Συγκροτημάτων του Νοσοκομείου
την με αρ. πρωτ. 1176 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Άμφισσας για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 0887 (ΑΔΑ: 710Ρ4690ΒΟ-Κ11)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, προϋπολογισθείσας
δαπάνης Τεσσάρων Χιλιάδων Τετρακοσίων Πενήντα Ευρώ (4.450,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ,
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
ης

Ο παρών διαγωνισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.gnamfissas.gr και της 5 Υ.Πε. Θεσσαλίας &
Στερεάς Ελλάδας: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals.
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Άρθρο 1 : Αντικείμενο του διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα δύο αναισθησιολογικά συγκροτήματα Primus του
Οίκου Draeger που είναι εγκατεστημένα στο Γ. Ν. Άμφισσας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος της
παρούσας.
Άρθρο 2 : Τρόπος και Χρόνος Υποβολής 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: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
ο αριθμός και το θέμα του διαγωνισμού
η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που φέρουν τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου, τα εξής:
1.

Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει:
1.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
1.2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 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 (κύριας και
επικουρικής).
iv. να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο συμμετέχων είναι φορολογικά
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.
v. να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο συμμετέχων είναι
εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο.
vi. να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
Δημοσίου και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του
Δημοσίου.
vii. 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.
3.

Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με σαφή τεχνική περιγραφή.
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)

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής Παρατηρητηρίου. Σε περίπτωση που το
προσφερόμενο είδος δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών ή δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των τεχνικών
του χαρακτηριστικών με κανένα από τα είδη του Παρατηρητηρίου, αυτό πρέπει επίσης να δηλώνεται ρητά.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι
Τρίτη 13-Οκτ-15 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισθείσα
ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Άρθρο 3 : Διαδικασία Διαγωνισμού
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 14-ΟΚΤ-15 και ώρα 10:00 από τριμελή Επιτροπή.
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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
οικονομική αξιολόγηση των τεχνικά αποδεκτών προσφορών και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό, το οποίο θα
κοινοποιηθεί στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο προς έγκριση. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της
τεχνικής αξιολόγησης δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 4 : 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.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το 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.
Άρθρο 5 : Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 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.
Άρθρο 6 : Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου, βάσει των νομίμων
δικαιολογητικών πληρωμής και μετά από έγκριση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.
Άρθρο 7 : Σύμβαση
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της. Το Νοσοκομείο έχει
το δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης για έξι (6) επιπλέον μήνες, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μόνο κατόπιν έγγραφης
συμφωνίας των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 24, παρ. 4 του Π.Δ. 118/07.
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού του ΠΠΥΥ, η ισχύς της σύμβασης που θα προκύψει από την
παρούσα παύει αζημίως για το Νοσοκομείο.
–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
κ.α.α.
____________
ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α/α
1.

2.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Εξοπλισμός

S/N

Τύπος Σύμβασης

Επισκέψεις/6μηνο

ARXJ-0076

Πλήρης συντήρηση
(με ανταλλακτικά)

1

Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών
παραμέτρων DRAEGER KAPPA

5493731156

Πλήρης συντήρηση
(με ανταλλακτικά)

1

Αναισθησιολογικό μηχάνημα
DRAEGER PRIMUS

ASDM-0177

Πλήρης συντήρηση
(με ανταλλακτικά)

1

Καρδιολογικό/αναπνευστικό μόνιτορ
DRAEGER INFINITY KAPPA

5494823554

Πλήρης συντήρηση
(με ανταλλακτικά)

1

Αναισθησιολογικό μηχάνημα
DRAEGER PRIMUS

Υποχρέωση του αναδόχου (και θα συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα) είναι να καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλήσεων
για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης κατά την διάρκεια της σύμβασης. Επίσης υποχρέωση του αναδόχου
είναι να ανταποκρίνεται εντός δεκαέξι (16) εργασίμων ωρών σε οποιαδήποτε κλήση του Νοσοκομείου, ήτοι από
Δευτέρα έως και Παρασκευή και από 08:00 – 16:00, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους. Η κλήση θα
γίνεται τηλεφωνικά ή με fax.
Κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος που θα μπορεί το κάθε μηχάνημα να είναι εκτός λειτουργίας
είναι το ανώτερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες και ανά βλάβη όχι πάνω από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση
υπέρβασης του χρόνου αυτού θα επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα παράτασης της σύμβασης κατά πέντε (5)
ημέρες για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Ο όρος αυτός ισχύει και για χρόνους παράδοσης ανταλλακτικών.
Εξαιρούνται τα συστήματα που τίθενται εκτός λόγω End Of Life (EOL).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες του για την κατά προτεραιότητα
εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων πελατών του.
Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται κατ’ ελάχιστον από εξάμηνη (6) εγγύηση ακόμη και μετά το πέρας
ισχύος της σύμβασης, το δε κόστος εργασίας εκτός σύμβασης θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που από
επίσημο έγγραφο του κατασκευαστικού Οίκου προκύπτει διαφορετικός χρόνος εγγύησης θα αξιολογηθεί από την
Επιτροπή.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχάνημα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση (επιδιορθωτική ή
προληπτική) σε υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, ενώ σε περίπτωση απουσίας λόγω ωραρίου στον Υπεύθυνο του
Τμήματος που ανήκει ο εξοπλισμός. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να παραδίδει αντίστοιχο Δελτίο
Εργασίας-Επισκευής. Μετά το πέρας κάθε προληπτικής συντήρησης οφείλει, όταν αυτό προβλέπεται από τον
κατασκευαστή, να παραδίδει το συμπληρωμένο πρωτόκολλο προβλεπόμενων ελέγχων στον εξοπλισμό (checklist).
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες μέρες και ώρες. Σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου δύναται να μετατίθεται, μετά
όμως από σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου και του αναδόχου. Η ημερομηνία διεξαγωγής των επισκέψεων θα
προκαθορίζεται ύστερα από έγγραφη ενημέρωση του Νοσοκομείου και γραπτή αποδοχή από την Τεχνική
Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια των επισκευών να παρέχει συμβουλές-διευκρινήσεις και
οδηγίες για την βέλτιστη χρήση των μηχανημάτων προς τους τεχνικούς και τους χειριστές των μηχανημάτων του
Νοσοκομείου, εάν αυτό απαιτηθεί.
Στο κόστος της συντήρησης θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά, αναλώσιμα ανταλλακτικά και υλικά
λειτουργίας (kit συντήρησης, υλικά που χρήζουν αντικατάστασης ανά 3μηνο, 6μηνο, έτος, 2ετία, κ.ο.κ.) που
απαιτούνται για την συντήρηση καθώς και για κάθε επανορθωτική επισκευή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού Οίκου, για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους. Δεν θα συμπεριλαμβάνονται τα
αναλώσιμα υλικά χρήσης του εξοπλισμού (χαρτί, μελάνι, μπαταρίες, καλώδια χρήσης, gels, ups, κεφαλές,
αισθητήρες, φιλμ, ακτινολογικές λυχνίες, περιφερειακά τρίτου ή εκτυπωτές) εκτός εάν αυτό
προβλέπεται/αναφέρεται από τον επισυναπτόμενο πίνακα εξοπλισμού. Εξαιρούνται τα συστήματα για τα οποία,
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σύμφωνα με δήλωση του κατασκευαστικού Οίκου, δεν θα διαθέτουν πλέον αποθέματα ανταλλακτικών λόγω
λήξεως της διάρκειας ζωής τους (EOL). Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση συντήρησης θα διακόπτεται αζημίως
μόνο για το συγκεκριμένο σύστημα, εφόσον αποτελεί μέρος μια ομάδας μηχανημάτων, αρχής γενομένης από την
ημερομηνία έκδοσης της ανακοίνωσης/ενημέρωσης του κατασκευαστικού Οίκου και θα εξαιρείται από τον
υπολογισμό του ετήσιου χρόνου εκτός λειτουργίας (Down Time).
Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα ανταλλακτικά περιέχονται στην κυριότητα του Νοσοκομείου, εκτός
εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά η οποία θα αναφερθεί και θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή. Σε
κάθε περίπτωση επιδεικνύονται στον τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας ή στην Επιτροπή παραλαβής των εργασιών
που πιθανόν να ορισθεί από το Νοσοκομείο.
Σε κάθε περίπτωση, στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει, επί ποινή αποκλεισμού, πλήρης και αναλυτικός
κατάλογος των αναλωσίμων υλικών ανά μηχάνημα, καθώς και το κόστος αυτών, που δεν συμπεριλαμβάνονται
στο τίμημα της ετήσιας συντήρησης, προς αξιολόγηση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα, από την κατασκευάστρια εταιρεία,
που θα πιστοποιούν την τεχνική επάρκεια των τεχνικών που θα εκτελούν εργασίες στα συγκεκριμένα μηχανήματα
(μοντέλο, τύπος).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία,
πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα
μα τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2008 και EN ISO 13485:2003 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση
Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην
τεχνική προσφορά.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων που συνιστά η
κατασκευάστρια εταιρεία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές καθώς και
ανταλλακτικά για την βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων των Μηχανημάτων (F.C.O.), που θα
υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρεία, προς τον χρήστη, χωρίς επιπλέον χρέωση.
Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με την νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους
από κακή ή ελλιπή συντήρηση ή την μη εφαρμογή των υποχρεωτικών εργοστασιακών διαταγών αλλαγής από τον
κατασκευαστικό Οίκο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης για τους
ανωτέρω όρους.
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