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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππόςε:
1.

ηηο δηαηάμεηο:
1.1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
1.2. Σν Π.Δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο»
1.3. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 42/25-02-2020, ΣΓΤΥΟ Α).
1.4.

Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 55/11-03-2020, ΣΓΤΥΟ Α).

1.5. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 64/14-03-2020, ΣΓΤΥΟ Α).
1.6. Σελ κε αξ. πξση. 19012/17-03-2020 Γξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ Τ. Τ.
1.7. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 68/20-03-2020, ΣΓΤΥΟ Α)
1.8. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 84/13-04-2020, ΣΓΤΥΟ Α)
2.

ηηο απνθάζεηο:
2.1. ην πξαθηηθό ηεο 113εο πλεδξίαζεο ηνπ ΚΓ..Τ.ΠΓ, ζέκα 1ν κε ζέκα: « Αύμεζε εηδώλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
(ΜΑΠ) θαη θαηαλνκή απηώλ αλά ΔΤΠΓ, ζύκθσλα κε ην απόζπαζκα Πξαθηηθνύ ηεο 5εο/05.05/2020 πλεδξίαζεο ηεο
Γζληθήο Γπηηξνπήο Πξνζηαζίαο θαη Δεκόζηαο Τγείαο έλαληη ηνπ θνξσλντνύ Covid-19.
2.2. Σν κε αξ. πξση. 86029/28-09-2020 έγγξαθν ηεο 5εο ΤΠΓ, κε ην νπνίν παξέρεηαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο πξνο ην Γ. Ν.
Άκθηζζαο γηα ηελ πξνκήζεηα 10.000 ηεκ., θαπέια κε ιάζηηρν θαη 10.000 ηεκ. πνδνλάξηα θνληά γηα ηελ αληηκεηώπηζε
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19
2.3. Σν γεγνλόο όηη ε αλάγθε πξνκήζεηαο ησλ εηδώλ ζεσξείηαη επηηαθηηθή θαη άκεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο
πγείαο
2.4. ηελ κε αξ. 6691/30-09-2020 απόθαζε Δηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο θνπηκόηεηαο Αλαγθαηόηεηαο γηα
ηελ πξνκήζεηα «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤ ΤΓΓΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΓ ΓΝΔΓΔΓΙΓΜΓΝΟΤ ΜΓΟΤ ΑΣΟΜΙΚΗ ή ΤΛΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ KOΡΟΝΟΪΟΤ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο
ΠΡΟΚΑΛΕΙ

θάζε επηρείξεζε πώιεζεο θαη δηάζεζεο πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη θαξκάθσλ, λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤ ΤΓΓΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΘΓ ΓΝΔΓΔΓΙΓΜΓΝΟΤ ΜΓΟΤ ΑΣΟΜΙΚΗ Η΄ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΗ
ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ KOΡΟΝΟΪΟΤ» (CPV: 33192000-2) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο θαη ην θξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ
πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ 6/10/2020 θαη ώξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Σεηάξηε 07-Οθη-20 θαη ώξα 10:00 από ηξηκειή Γπηηξνπή.


Η Πξόζθιεζε είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. (www.moh.gov.gr )
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ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληόο θιεηζηνύ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
επθξηλώο:






ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ»
ν αξηζκόο θαη ην ζέκα ηεο πξόζθιεζεο
ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

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

Κιεηζηόο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε αληηπξόζσπό ηνπο.
1.2. Τπεύζπλε Δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειώλεη:

α) Έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο αξίζκ.
πξση.
Πξόζθιεζεο Γθδήισζεο Γλδηαθέξνληνο.
β) Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ
άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ από ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Δεκνζίνπ.
γ) Γίκαη ζε ζέζε εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη
ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα δήισζή κνπ.
δ) Παξαηηνύκαζηε από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κε νπνηνδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή
αθύξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.
ε) πκκεηέρνπκε κε κηα κόλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ.
δ) Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο ,δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ είλαη αθξηβείο θαη
νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
1.3. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΓΚ 68/20-03-2020, ΣΓΤΥΟ Α) θαη εηδηθά ην άξζξν 21
απηήο, απαηηνύληαη ππνβνιή ζηνηρείσλ, ηα νπνία θαηαδεηθλύνπλ όηη ην κηθηό πεξηζώξην θέξδνπο δελ είλαη κεγαιύηεξν
ε
από απηό πνπ ίζρπε πξηλ από ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2020.
1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, (ζα δεηεζνύλ θαηά ηελ θαηαθύξσζε)
α) Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Δεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη νη
κεηαβνιέο ηνπ.
β) Κάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ λνµηθνύ πξνζώπνπ, όπσο ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό, θαηά πεξίπησζε, Φ.Γ.Κ., ή
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απόζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνύ. ηνηρεία θαη έγγξαθα από ηα νπνία πξέπεη λα πξνθύπηνπλ, ν
Πξόεδξνο θαη ν δηεπζύλσλ ύκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ
δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ
πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνµηθνύ πξνζώπνπ,
πηζηοποηεηηθό/βεβαίωζε ηες εηαηρείας από ηο ΓΕΜΗ, ηο οποίο λα έτεη εθδοζεί ηης ηειεσηαίες 30 εκέρες πρηλ ηελ
σπογραθή ηες ζύκβαζες ή λα προζθοκηζηεί ζηα έγγραθα λοκηκοποίεζες ηοσ δηαγωληζκού.
2.
3.

Κιεηζηόο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο πξόζθιεζεο.
Κιεηζηόο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Η νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:



ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ
ην πνζνζηό ηνπ ΦΠΑ

Η Αποζθράγηζε ηωλ προζθορώλ γίλεηαη κε ηελ παραθάηω δηαδηθαζία:
Λόγσ ηνπ επείγνληνο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξόλνο θαη λα επηηαρύλνληαη νη δηαδηθαζίεο, ε απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία, ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιόγεζε Δηθαηνινγεηηθώλ, Αμηνιόγεζε Σερληθήο
Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
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Οη ηηκές ποσ ζα γίλοσλ αποδεθηές αλά είδος ζα είλαη ασηές ποσ ελαρκολίδοληαη κε ηε ζτεηηθή απόθαζε ηοσ ΚΕΤΠΕ.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ Πξνζθνξέο πνπ
ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ώξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο.
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Γθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο.
Γιώζζα ζύληαμεο πξνζθνξώλ: Γιιεληθή.
Γλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: Δελ γίλνληαη δεθηέο.
Τπνδηαίξεζε ζε ηκήκαηα: Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα δώζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο πξνκήζεηαο ή γηα
θάζε είδνο μερσξηζηά, αιιά ππνρξεσηηθά γηα ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηαο αλά είδνο πξνκήζεηαο.
Σα πξνζθεξόκελα είδε λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE.
Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο:
1.
2.
3.

Σν 1/3 ησλ πνζνηήησλ ζα παξαδνζεί εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ
Σν 1/3 ησλ πνζνηήησλ ζα παξαδνζεί εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ
Σν 1/3 ησλ πνζνηήησλ ζα παξαδνζεί εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ

ζην ρώξν ηεο απνζήθεο ηνπ Γ.Ν Άκθηζζαο
Σν θόζηνο κεηαθνξάο βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ηελ ακέζσο
ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
Ο πξνκεζεπηήο ππόθεηληαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο.
Γ ΠΓΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΜΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΑΝΓΠΑΡΚΓΙΑ ΑΠΟΘΓΜΑΣΩΝ ΟΙ ΓΣΑΙΡΓΙ ΝΑ
ΓΙΔΟΠΟΙΗΟΤΝ ΓΓΓΡΑΦΩ ΣΗΝ ΑΝΑΘΓΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Γ ΠΓΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΓΓΛΙΩΝ, Η ΜΓΙΟΔΟΣΡΙΑ ΓΣΑΙΡΓΙΑ ΟΦΓΙΛΓΙ ΝΑ ΓΙΔΟΠΟΙΗΓΙ ΓΓΓΡΑΦΩ ΣΗΝ
ΑΝΑΘΓΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

____________
ΓΓΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΔΩΝ – ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ – ΠΟΟΣΗΣΓ

α/α

1

2

ΓΙΔΟ

Καπέια κε ιάζηηρν
(ρεηξνπξγηθέο ζθνύθηεο)

ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ


ρήκαηνο κπεξέ κε ιάζηηρν γύξσ από ην θεθάιη



Μηαο ρξήζεο



Τγξναπσζεηηθό πιηθό (non-woven), Latex-free



Τιηθό πνπ αθήλεη ην δέξκα λα αλαπλέεη, ππό-αιιεξγηθό, άλεην, αληηηδξσηηθό



Αλζεθηηθά ζην ζθίζηκν



Πνδνλάξηα κηαο ρξήζεο κε ιαζηηράθη

Πνδνλάξηα θνληά κηαο



Από αλζεθηηθό πιηθό, αληηνιηζζεηηθά, αλζεθηηθά ζην ζθίζηκν

ρξήζεο



Γλόο κεγέζνπο (one-size)



Να δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE

Μ/Μ

ΠΟΟΣΗΣΑ

Σεκ.

10.000

Σεκ.

10.000
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