
                                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Στη σελ.2,της παρούσας  πρόσκλησης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ          εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,στην 
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ              περιγραφή  του είδους  προστίθενται τα 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ                                                          εξής: συμβατές με μηχανήματα τύπου
                                                                                                                 ΝΙΚΚΙSΟ των 720gr με διπλό φίλτρο
                                                                                                                      προτρυπημένες
          

                                                                                                                               
Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο  Προμηθειών  ΔΡΑΜΑ  27.05.2020  

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Σοφία                                                        Αρ.Πρωτ.: 7481 

ΤΗΛ.: 2521350228              

FAX : 2521025997                                                                                    

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

 

ΘΕΜΑ : 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ETHΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΓΓΩΝ  ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  (CPV 39299100-5), ΜΕ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ,  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ   Γ.  Ν.  ΔΡΑΜΑΣ,ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΗΝ  ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις  Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του  Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/

08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ)», 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε  ενδιαφερόμενο,  Φυσικό  ή  Νομικό  πρόσωπο,  που  πληροί  τις  κάτωθι  προδιαγραφές,  να  καταθέσει  την

προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια «ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (CPV 39299100-

5), για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά,  βάσει  τιμής.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν   να  υποβάλουν   την  Οικονομική  τους  προσφορά  από

27.05.2020 έως και 01.06.2020 14:00μμ. 

Διαδικασία Προμήθειας: 

Απευθείας Διαγωνιστική Διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική

άποψη, βάσει τιμής. 

Ανώτατο συνολικό ποσό προσφοράς έως 22.575,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

                                                                                                                                              



Α/Α CPV ΚΑΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(€)

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ

(€)

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ (€)

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ  ΜΕ

ΦΠΑ (€)

1 39299100-5 1311 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

συμβατές με μηχανήματα

τύπου ΝΙΚΚΙSΟ των 720gr

με διπλό φίλτρο

προτρυπημένες

τεμάχιο 17.500 1,14 13% 0,15 1,29 19.950,00 22.575,00

Περιγραφή Προμήθειας  :  

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:  Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΥΣΙΓΓΩΝ

ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (CPV 39299100-5)», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ», υπόψη κας Παπαδοπούλου Σοφίας, ΤΗΛ.:2521350228, FAX:2521025997.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Δευτέρα  01.06.2019 και ώρα 14:00 μ. μ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες.



Τιμή προσφοράς: 

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκει-

ται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρ-

χει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής

υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών

παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα

του από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των  3.000,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής

Ενημερότητας.

Στην Προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των εν λόγω ειδών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Απαιτήσεις που  επισυνάπτονται στην πρόσκληση. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.4412/2016:

 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε

περίπτωση Ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Για την άσκηση ένστασης κατά Διακήρυξης ή Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, η Ένσταση υποβάλλεται

μέχρι  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  (Άρθρο  127,

Ν.4412/2016).

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (επί ποινή αποκλεισμού):

Τα  προαναφερόμενα  είδη  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις  συνημμένες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  που  αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ αυτής, καθώς επίσης και τα παρακάτω:

           

Στο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική/ Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να υποβάλλονται, επί ποινή απόρριψης,

τα κάτωθι:

1)  Πλήρης τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. Θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα

είναι σε πλήρη ανταπόκριση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της πρόσκλησης. 

2)  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (Α'  75)   υπογεγραμμένη  από  τον

προσφέροντα,  όπου θα δηλώνεται: 

 Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προϊόν, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος 

κατασκευαστής.



 Ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που κατασκευάζει το τελικό προϊόν έχει αποδεχθεί έναντι του

την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση Κατακύρωσης.

 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

3) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.

4) Φορολογική - Ασφαλιστική Ενημερότητα οι οποίες να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.

5)  Πιστοποιητικά  

Οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν :

 Έγκυρο Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σειράς ISO 9001  για τον προμηθευτή  καθώς επίσης και

έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 για τον κατασκευαστή.  Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

(Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί

μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα 

διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό 

τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί 

από την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να 

αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε 

ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56,  ότι το έργο, 

προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή 

υπερκαλύπτει) στις απαιτήσεις που ορίζει η Πρόσκληση.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με την  Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ. Π. οικ./1348/2004  (Φ.Ε.Κ. 32 Β/16-1-

2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», 

εκτός εάν δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

 Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (Οδηγία 93/42/Ε.Ε. ή άλλη, εάν δεν πρόκειται για 

ιατροτεχνολογικό προϊόν) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.

6)  Δείγματα 

Όλοι  οι  συμμετέχοντες είναι  απαραίτητο,  επί  ποινή απόρριψης,  μαζί  με  τις  προσφορές  τους να καταθέσουν

δείγματα, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή (Άρθρο 214, Ν.4412/2106).  Τα

δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε συσκευασία πακέτου με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ και θα αναγράφονται όλα τα

στοιχεία του διαγωνισμού. 

Σε κάθε δείγμα θα αναγράφονται τα εξής :

 Το όνομα του προμηθευτή

 O κωδικός αριθμός του είδους που θα πρέπει να αντιστοιχεί με τον κωδικό της τεχνικής προσφοράς

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά.

7) Η  συσκευασία  του  υλικού  να  είναι  τέτοια,  ώστε  να  μην  καταστρέφεται  εύκολα  κατά  την  μεταφορά  και

αποθήκευση.

8) Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες,

προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της

προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο

όριο για χρονικό διάστημα (05) πέντε μηνών.

Ο υποψήφιος Προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει, πέραν της τεχνικο-οικονομικής, προσφοράς:



Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται  τα στοιχεία

του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες καθώς και ότι: 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 Ο υποψήφιος Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και

απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων.

Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδε-

χόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.

 Η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της   παρούσας  πρόσκλησης,  των  οποίων  οι

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

 Τα 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 της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.

 Τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση της  σύμβασης,  εφόσον επιλεγούν,  τις

υποχρεώσεις  τους που απορρέουν  από τις  διατάξεις  της περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και

εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές

συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

 Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες

τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο

14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος/υπηρεσία δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε

οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της Πρόσκλησης, όπως

επίσης  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  με  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο  8  παρ.  4  Ν.1599/1986)  ότι  δεν  υπάρχει

αντιστοίχιση με το Π.Τ.

Για το Γ. Ν. Δράμας

                                                                                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                            ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ

                                          

                                                               


	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ εξής: συμβατές με μηχανήματα τύπου
	κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές, να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια «ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (CPV 39299100-5), για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Οικονομική τους προσφορά από 27.05.2020 έως και 01.06.2020 14:00μμ.

