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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10232/28-12-2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν-Κ.Υ
ΝΑΞΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118/Ν.4412, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1674,00€.

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα
1. Την Υπουργικής Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012)
Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
2. Το ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Τον ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α/18-6-2007) : Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις., του άρθρου 13 του
ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ Β΄ 777)
4. Το άρθρο 24 του ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή
ασφάλεια και άλλες διατάξεις

5. Το άρθρο 66, παρ.28, του ν.3984/2011, (ΦΕΚ 150 Α/27-6-2011) : «Δωρεά και
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, του
ν.4272/2014 και ισχύει.
6. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
7. Το Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ
143/Α/2014),28.06.2014
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8. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

και

Υπηρεσιών

9. Την κατευθυντήρια οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, με αριθμό πρωτοκόλλου 4577/28-082020 ΑΔΑ:ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω.
10. Του άρθρου 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως
προστέθηκε με την παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 Α/16-18 και ισχύει.
11. Τη με αριθ.Γ4β/Γ.Π.οικ.2402/15-01-2020 Υπουργική Απόφαση περί διορισμού του
Ζουλουφού Μιχαήλ του Εμμανουήλ, ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου (ΦΕΚ 23/16-012020 τ.Υ.Ο.Δ.Δ).
12. Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 1438/10-1-2020 (ΑΔΑ: 6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ, ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020)
απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως
Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ.
13. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020 ) απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου
Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πράξεων, με
δικαίωμα τελικής υπογραφής δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα
του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία
ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας.
14. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της
Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 (ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό
Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και
ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε
Πειραιώς και Αιγαίου
15. Την υπ’ αριθμ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η/2020), Απόφαση του κοινού Διοικητή των
διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και
Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
Α. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:
1. Το πρωτογενές αίτημα υπ αριθμ 7409/21-09/2020 (Ορθή Επανάληψη του υπ΄αριθμ
7130/10-09-2020 ΑΔΑΜ:20REQ007400028
2. Το υπ αριθμ 7434/21-09-2020 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών «Πρακτικό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την
προμήθεια διάφορου υγειονομικού, επιδεσμικού υλικού και αναλωσίμων ιατρικών
μηχανήματων για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου
Υγείας Νάξου.»
3. Την υπ’ αριθμ 278/7745/30-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ.:
6Ω1Γ469Η2Ο-ΔΦ7
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4. Την υπ’ αριθμ 279/7746/30-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΑΔΑ.:ΩΝΚΛ469Η2Ο-ΙΕΕ
5. Την απόφαση υπ’ αριθμ 284/2020 (ΑΔΑ.:61ΒΨ469070-6ΔΓ) του κοινού Δ.Σ των
Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γ.Ν Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου,
όπως καταχωρήθηκε στο υπ’ αριθμ 13 πρακτικό της από 23/09/2020 έκτακτης
συνεδρίασης με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης διάθεσης πίστωσης, έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασίας ανάθεσης για την προμήθεια διάφορου
υγειονομικού υλικού, επιδεσμικού υλικού και αναλωσίμων ιατρικών μηχανημάτων.»
6. Την απόφαση υπ’ αριθμ 400/2020, όπως έχει καταχωρηθεί στο υπ’ αριθμ 17 ο πρακτικό
της από 29/10/2020 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων
Γ.Ν Σύρου και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.ΑΔΑ.:6ΘΒ9469070-ΖΤΛ
7. Την υπ’ αριθμ 8903/11-11-2020 «Κοινοποίηση απόφασης απευθείας ανάθεσης του Δ.Σ.
των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου και Γ.Ν Σύρου που αφορά την
πρόσκληση υπ’ αριθμ 8047/09-10-2020
8. Την υπ’ 400/2020 απόφαση του Δ.Σ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου
και Γ.Ν- Σύρου, όπως έχει καταχωρηθεί στο υπ’ αριθμ 17 ο πρακτικό της από 29-10-2020
τακτικής συνεδρίασης ΑΔΑ.:6ΘΒ9469070-ΖΤΛ
9. Την απόφαση Υπ’ αριθμ. 449/2020 απόφαση, (ΑΔΑ: 66ΝΛΩ469070-81Σ), του Δ.Σ. των
Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ &ΠΡΩΙΟ» και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου,
όπως καταχωρήθηκε στο υπ΄ αριθμ. 20 πρακτικό της από 27/11/2020, εκ περιφοράς
συνεδρίασης, με θέμα: Εισήγηση για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σκοπιμότητας,
δαπάνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού, διάθεσης πίστωση και διαδικασίας ανάθεσης
για την προμήθεια υγειονομικού υλικού διάφορου, επιδεσμικού υλικού και αναλωσίμων
ιατρικών μηχανημάτων.
10. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπ’ αριθμ 310/01-12-2020 ΑΔΑ.:9ΜΦΕ469Η2ΟΞΔΧ
11. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Α, συστημικός αριθμός
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 102983, 20PROC007777242.
12. Την με αριθμ. Πρωτ. 9602/2020 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΟΥ , ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν-Κ.Υ ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14762,98€.», η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα
13. Το αίτημα της προϊσταμένης του φαρμακείου με αριθμ πρωτ. 9782/11-12-2020.
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ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υποβολή προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού
υλικού διάφορου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής.

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ :
Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην
Χώρα της Νάξου, 84300, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό η νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και
κοινοπραξίες αυτών), να υποβάλει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,
ειδικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης για την προμήθεια υγειονομικού – αναλώσιμου
μικροβιολογικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, όπως

αναλυτικά περιγράφονται

στην

παρούσα πρόσκληση.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια υγειονομικού

υλικού για τις ανάγκες του

Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1674,00€, Κ.Α.Ε: 1311.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
Α/Α
1
2

CPV
CPV: 33140000-3
CPV: 33771000-5

Τα προς προμήθεια είδη έχουν χωριστεί σε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
«Ιατρικά Αναλώσιμα»
«Προϊόντα Υγιεινής από χαρτί»

πέντε (5) τμήματα, όπως παρατίθενται στον πίνακα του

Παραρτήματος ΙΙ, Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών αναφέρονται στο Παράρτημα
Ι.:«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
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ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ
Α/Α

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ
16 1ος
ΜΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ
117 1Ος
ΜΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ
118 1ος
ΜΗΝΑΣ

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ

ΣΥΝΤ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΤΙΜ/
Μ.Μ

ΓΥΑΛΑΚΙΑ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ

TEM

0,15

24%

200

30,00 €

7,20 €

37,20 €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ

ΤΕΜ

0,7

24%

500

350,00 €

84,00 €

434,00 €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ

TEM

0,19

24%

2000

380,00 €

91,20 €

471,20 €

2.700

760,00 €

182,40 €

942,40 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Α/Α

4

5

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ
216 1ος
ΜΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ
217 1ος
ΜΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ

ΤΙΜ/ΜΟΝ

ΣΥΝΤ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΠΑΚΕΤΟ

7

24%

50

350,00 €

84,00 €

434,00 €

TEM

1,2

24%

200

240,00 €

57,60 €

297,60 €

ΣΥΝΟΛΟ

250

590,00 €

141,60 €

731,60 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

2.950

1.350,00€

324,00 €

1.674,00 €

ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ
ΡΟΛΛΑ

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Όλα τα υπό προμήθεια είδη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να
παραδοθούν στην κεντρική αποθήκη του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου, στην
διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη αίτηση προμήθειας
(Δελτίου Παραγγελίας) της Αναθέτουσας Αρχής.

Γ. «Οικονομική Προσφορά»
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της
παρούσας
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της προμήθειας, όπως
αυτά παρουσιάζονται στην εν λόγω πρόσκληση. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη
και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα.
Ο ανάδοχος θα πρέπει στην τιμή της προσφοράς του να περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.
5

ΑΔΑ: ΨΗΚΙ469Η2Ο-ΝΝΗ

Η τιμή για κάθε είδος της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή από το
Παρατηρητήριο τιμών
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει
εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο
Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης
προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011).
Σε περίπτωση που κάποιο υλικό

δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα

δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά.Η Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα της μη ανάθεσης και απορρόφησης μέρους ή του συνόλου όπως ζητούμενης από
την πρόσκληση ποσότητας.

4.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν προσφορές ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του νοσοκομείου : info@naxoshospital.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ηλεκτρονικού
οικονομικής προσφοράς)
υποβάλλεται

αρχείου, (φάκελος τεχνικής και

ορίζεται η 29/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ. Το αρχείο

στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Νάξου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@naxoshospital.gr. Προσφορές που θα σταλούν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η

αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική προσφορά) θα πραγματοποιηθεί την
29/12/2020,

ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. στο γραφείο του οικονομικού τμήματος από την

αρμόδια επιτροπή.
Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου και Γ.Ν Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» , μετά τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, βασιζόμενη στα κριτήρια
αξιολόγησης που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έρευνα αγοράς οφείλουν να προσκομίσουν:

δ. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
ε. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί
η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη
λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού οριστικής
παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των
απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από
την Οικονομική Υπηρεσία.
Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος βαρύνεται

με τις κάτωθι κρατήσεις:

1. 0,07% υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το ν.4013/201, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του
4605/2019 και 235 του ν.4610/2019.
2. Χαρτόσημο 3% επι ΕΑΑΔΗΣΥ
3. ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ,
4. 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π),( ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017),
5. Χαρτόσημο 3% επι ΑΕΠΠ
6. ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου Α.Ε.Π.Π
7. Παρακράτηση φόρου 4% για προμήθειες αγαθών φορέων γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το
άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013.
8. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Επιπλέον η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.:
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του
ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού
οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των
απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από
την Οικονομική Υπηρεσία.
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές.
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια , γίνει η αποπληρωμή του
συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

O συντάξας

κ. Μουστάκης
Ιωάννης

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Οικονομικού
Τμήματος

Η Διοικητική
Διευθύντρια

κ. Γιαμπουρά
Καλλιόπη

κ. Κοντοπούλου
Μαρία

Η Αναπληρώτρια.
Διοικήτρια

KALLITSA
FRAGKISKOU

Digitally signed by KALLITSA
FRAGKISKOU
Date: 2020.12.28 11:06:01 +02'00'

κ. φραγκίσκου
Καλλίτσα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΩΔ.
ΕΙΔΟΥΣ

32139

18065

18191

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ρινικά γυαλάκια οξυγονοθεραπείας με αγωγό 2 μέτρων. Παροχή οξυγόνου από τη μύτη με
ελαφριά ρινική διάταξη, εύκολη τοποθέτηση, Τα ρινικά γυαλάκια επιτρέπουν την
ελευθερία κινήσεων και δίνουν ευχάριστη αίσθηση καθώς έχουν μηδαμινό βάρος και
μικρό μέγεθος. Η τροφοδοσία οξυγόνου γίνεται αποκλειστικά από τη μύτη ενώ ο αγωγός της
ρινικής διάταξης είναι 2 μέτρων τουλάχιστον για ευκολία κινήσεων

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ

Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης ορού, με ρυθμιστή ακριβείας (βαρελάκι) Να είναι
αποστειρωμένες μη τοξικές και ελεύθερες πυρετογόνων, κατασκευασμένες από εξαιρετικής
ποιότητας πλαστικό (PVC) ιατρικού τύπου (Medical Grade), σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του Ε.Ο.Φ και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών standards. Το ρύγχος διάτρησης
να έχει λεία επιφάνεια και αιχμηρό άκρο με σκληρότητα και κωνικότητα, να διαθέτει
ενσωματωμένο αεραγωγό με μικροβιοκρατές φίλτρο προκειμένου να διατηρείται
ανεμπόδιστη η ροή του υγρού. Επιπλέον να διαθέτει δύο πλαστικά πτερύγια (μεταξύ
σταγονοθαλάμου και ρύγχους) διευκολύνοντας έτσι τον χρήστη στην εύκολη τοποθέτηση
της συσκευής.
Να διαθέτει ρυθμιστή ροής τύπου Adelberg εύχρηστο και ανοικτό κατά την αποθήκευση
παρέχοντας τη δυνατότητα σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής. Ο όγκος ροής των
διαλυμάτων είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές 10 - 250ml / hr (60 σταγόνες,
μεταφερόμενος όγκος 1g ± 0,1g / λεπτό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20οC) και να
επιτυγχάνεται από τον ρυθμιστή ακριβείας (βαρελάκι).

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ

Αποστειρωμένες, συσκευασμένες ατομικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό
μικροβιοκρατές χαρτί (medical grade) στην πλευρά εκτύπωσης και διαφανές φύλλο
πολυεθυλενίου/πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά, θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους
(peel pack).
Να διαθέτουν αιχμηρό ρύγχος διάτρησης από σκληρό λευκό πλαστικό ABS, με προστατευτικό
καπάκι, εύκαμπτο σταγονοθάλαμο από (medical grade) PVC, φίλτρο διαλύματος διαμέτρου
πόρων 15μ, για πλήρη κατακράτηση σωματιδίων.
Να διαθέτουν ενσωματωμένο αεραγωγό με πώμα, που διευκολύνει την ομαλή ροή του
διαλύματος, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών (φίλτρο 5μ από
TEFLON).
Να έχει ενσωματωμένο σύστημα παροχής σταγόνων (20 σταγόνες απεσταγμένου νερού = 1
ml)
Εύκολη ρύθμιση της ταχύτητας έγχυσης με περιστρεφόμενο κυλινδρικό σφικτήρα (rollerclamp).
Ο Σωλήνας να είναι από (medical grade) PVC, εσωτερικής διαμέτρου 3x4,1mm. Μήκος 160200 mm
Παράλληλη χορήγηση από πλάγια διακλάδωση τύπου Υ με υποδοχέα από LATEX ή Latex
σύνδεση για ταυτόχρονη προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων.
Υποδοχή LUER-LOCK για
ασφαλέστερη σύνδεση ή LUER-SLIP. Να είναι σύμφωνη με όλα τα διεθνή πρότυπα
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Κωδικός

18342

33016

Είδος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Λευκός, απορροφητικός, απαλός και ανθεκτικός στη χρήση
•Από 100% λευκασμένο χημικό πολτό (ISO 91/84)
•Κατά την χρήση να μην αφήνει υπολείμματα, και να μην ερεθίζει το δέρμα.
•διαστάσεις: 40cmX60cm
•Να διατίθεται σε συσκευασίες των 5 κιλών μέσα σε ανθεκτική πλαστική σακούλα
•Να παράγεται από άριστης ποιότητας υλικά.
•Να φέρει σήμανση CE.

ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΡΟΛΛΑ

Αδιαβροχοποιημένο χαρτί σε ρολό για την κάλυψή της
εξεταστική κλίνης μήκους 50 μέτρων και πλάτους 60-70 cm
•Να αποτελείται από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) από την κάτω πλευρά και φύλλο χαρτιού
εξαιρετικής ποιότητας από την πάνω.
•Το πλαστικό φύλο μέσω της υψηλής του πυκνότητας και δομής να συγκρατεί τυχόν
υγρά ενώ το χαρτί να προσφέρει αίσθημα άνεσης και καθαριότητας στον ασθενή.
•Τα δύο φύλλα να έχουν συγκολληθεί ομοιόμορφα με ειδική θερμοσυγκόληση
προκειμένου να διασφαλίσουν την ακεραιότητα του προϊόντος (ότι δεν θα
αποκολληθούν τα δύο φύλλα) ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης ή ιδιαίτερης
χρήσης.
•Με περφορέ κάθε 38-50 cm για εύκολο κόψιμο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
FAX:
MAIL:

ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά
1. Στο πλαίσιο της πρόσκληση για συλλογή προσφορών, για την προμήθεια διάφορου υγειονομικού
υλικού, επιδεσμικού υλικού και αναλωσίμων ιατρικών μηχανημάτων σύμφωνα με την υπ. Αριθμ.
………/2020 πρόσκληση και τις σχετικές ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις, σας υποβάλλουμε την
ακόλουθη προσφορά για τα τμήματα:
………………………………………………...................................... ως ακολούθως:

ΣΥΝΤ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

24%

200

ΤΜΗΜΑ 117
1Ος ΜΗΝΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ

24%

1000

77

ΤΜΗΜΑ 118
1ος ΜΗΝΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ

24%

2000

159

ΤΜΗΜΑ 216
1ος ΜΗΝΑΣ

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

24%

50

160

ΤΜΗΜΑ 217
1ος ΜΗΝΑΣ

ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΡΟΛΛΑ

24%

200

Α/Α

ΤΜΗΜΑΤΑ

12

ΤΜΗΜΑ 16
1ος ΜΗΝΑΣ

76

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ
ΤΙΜΗ/
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ/ ΜΟΝΑΔΑ

………………..

……………….€

………………..

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

……………….€

……………….€

……………….€

……………….€

……………….€

……………….€

……………….€

………………..

……………….€

……………….€

……………….€

……………….€

………………..

……………….€

……………….€

……………….€

……………….€

………………..

……………….€

……………….€

……………….€

……………….€

………………..

……………….€

……………….€

……………….€

……………….€
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