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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 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 118τουΝ.4412/16, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.735,38€, με Φ.Π.Α

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα
1. Την Υπουργική 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) : «∆ωρεά και
µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, του
ν.4272/2014 και ισχύει.
6. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) –
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972 και άλλες διατάξεις»
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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
8. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-∆ιορθ.Σφαλµ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και
ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : ∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

9. Την κατευθυντήρια οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, με αριθμό πρωτοκόλλου
4577/28-08-2020 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/1-6-18 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
23/16-01-2020 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.
Β. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Το αίτημα υπ’ αριθμ 111/07-01-2021 με θέμα «ΑΓΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» της
προϊσταμένης του φαρμακείου του Νοσοκομείου.
2. Την ανάγκη που έχει προκύψει λόγω περιστάσεων:α)την ανάγκη εμβολιασμού, που
ξεκίνησε την 12/01/2021, β) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές για ορισμένα
είδη που έχουν συμπεριληφθεί σε ανοιχτούς διαγωνισμούς, Διακήρυξη 1Α και
Διακήρυξη 3Α, καθώς και οι ποσότητες που κατακυρώθηκαν για ορισμένα από αυτά,
δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες εμβολιασμών), που δεν προβλέφθηκαν
εξαρχής.
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3. Την υπ’ αριθ. 25/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου και Γ.Ν Σύρου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η
δαπάνη, η διάθεση πίστωσης, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
διαδικασίαςανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του
Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
4. Την υπ’ αριθ. 68/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου και Γ.Ν Σύρου με ΑΔΑ:Ψ43Χ469070-Η6Σ.
5. Την υπ’ αριθ. 69/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου και Γ.Ν Σύρου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η
δαπάνη, η διάθεση πίστωσης, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασίας
ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
6. Την
υπ΄αριθμό
68/22-02-2021,
Απόφαση
ανάληψης
υποχρέωσης
με
ΑΔΑ.61Γ4469Η2Ο-ΡΝΕ και ΑΔΑΜ:21REQ008175034..
ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ
Πρόσκληση σε Κάθε Ενδιαφερόμενο, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών)
σε υποβολή γραπτών προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες
εμβολιασμού κατά της covid 19, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.735,38€, με Φ.Π.Α, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 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 και
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 1.735,38€, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 1311 του
οικονομικού έτους 2021.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :

3

ΑΔΑ: Ω8ΞΦ469Η2Ο-5ΤΛ

Α/Α
1
2

CPV
CPV: 33141310-6
CPV: 33141320-9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV
«Σύριγγες»
«Ιατρικές Βελόνες»

Τα προς προμήθεια είδη έχουν χωριστεί σε δύο (2) τμήματα, όπως παρατίθενται στον παρακάτω
πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α

ΣΥΝΤ.ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

1

Σύριγγες 1cc με βελόνη 25G ή
27G 1-1/2 0,4 12mm
αποστειρωμένες, μιας χρήσης
με βελόνη «Τύπου Β».

ΤΕΜ

28.000

0,032€

896,00€

24%

1.111,04€

4

Βελόνες 23G

ΤΕΜ

26.500

0,019€

503,50€

24%

624,34€

ΣΥΝΟΛΑ

54.500

1.399,50€

1.735,38€

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 εξήντα (60) ημερών από την έγγραφη αίτηση προμήθειας
(Δελτίου Παραγγελίας) της Αναθέτουσας Αρχής.
4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
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.
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
4
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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.
2. Τεχνική Προσφορά
Αναλυτικά

οι

τεχνικές

προδιαγραφές

αυτών

αναφέρονται

στο

Παράρτημα

Ι.:«ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
3.

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.
Η τιμή για κάθε είδος της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή του
Παρατηρητήριου τιμών της ΕΠΥ.
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
5
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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).
Προσφορές των οποίων οι τιμές ανά είδος- τμήμα είναι ανώτερες της ενδεικτικής προυπολογιζόμενης
τιμής δεν θα γίνονται δεκτές.
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 (
χαμηλότερη τιμή).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο
του νοσοκομείου.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (φάκελος τεχνικής, οικονομικής προσφοράς και
δικαιολογητικών συμμετοχής ), ορίζεται η 26/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ. Το
αρχείο (φάκελος τεχνικής, οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών συμμετοχής) υποβάλλεται
στο email:info@naxoshospital.gr του Νοσοκομείου Νάξου. Προσφορές που θα σταλούν εκπρόθεσμα
δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ο έλεγχος των προσφορών (τεχνικών, οικονομικών προσφορών και

δικαιολογητικών συμμετοχής ) θα πραγματοποιηθεί την 01/03/2021,

ημέρα Δευτέρα και ώρα

11:30 π.μ. στο γραφείο του οικονομικού τμήματος.
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, βασιζόμενη στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στους
παρόντες όρους συμμετοχής.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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.
6
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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.
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.

Η Προϊσταμένη
Οικονομικού Τμήματος

Η Διοικητική
Διευθύντρια

Η Αναπληρώτρια
Διοικήτρια

KALLITSA
FRAGKISKOU
κ. Μαρία

Digitally signed by KALLITSA
FRAGKISKOU
Date: 2021.02.22 14:22:07
+02'00'

Φραγκίσκου Καλλίτσα

ς Ιωάννης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1. Σύριγγες
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης
καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» - Οι συγκεκριμένες
Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις πλαστικές σύριγγες μιας χρήσης «Τύπου Β» (δηλαδή είναι
εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα και απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω
Υπουργική απόφαση καθώς και με τις παρακάτω διευκρινιστικές-συμπληρωματικές απαιτήσεις:
1. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι: Για τον κύλινδρο το
πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό
σιλικονισμένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων
της σύριγγας και των βελονών που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική
πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα. Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του
προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Τόσο το πλαστικό όσο και το συλικοναρισμενο ελαστικό να
μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου
υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές
μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη
ανεπιθύμητη επίδραση. Ιδιαίτερη προσοχή Θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το
ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της
σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος
χειρισμός. - Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να
βγει εντελώς από αυτόν.
2. H μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς. Με την προσφορά να
κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερόμενων προϊόντων.
3. Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα
στην Ελληνική γλώσσα.
4. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος.
Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής - Υλικό κατασκευής - Μέγεθος - Η
ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης - Αριθμός παρτίδας - Σήμανση CE. Το
υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ. Η συσκευασία να
8
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φέρει την ένδειξη Να μη χρησιμοποιείται με «Παραλδεΰδη» εκτός αν τα προσφερόμενα είδη
είναι συμβατά με την Παραλδεΰδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.
5. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO
9001-2003) Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.
6. Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ΔΥ7/2480/1994 κοινή Υπουργική
απόφαση σε εναρμόνιση με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. Οι συμμετέχοντες να
καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένα αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη
σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό.
7. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ημερομηνία παραγωγής
τους να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από αυτήν της παραγωγής.
8. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να: υποβάλλουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Οδηγία
93/42/Ε.Ε./14-06- 1993., δηλώσουν τον Κοινοποιημένο Οργανισμό για τον έλεγχο ποιότητας
CE, καθώς και τον αριθμό αναγνώρισης που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιημένο Οργανισμό
από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Για τα ανωτέρω υλικά να κατατεθούν υποχρεωτικά, δύο δείγματα ανά κατηγορία Συριγγών.
10. Σε περίπτωση που κριθούν μειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών μιας χρήσης, που
θα παραδίδουν, να προσκομίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου
(ελέγχου στειρότητας, λοιποί φωτοχημικοί έλεγχοι, με τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον
προμηθευτή), στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής: O αριθμός παρτίδας, Το όνομα και η
διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου, η ημερομηνία ελέγχου και το
αποτέλεσμα του ελέγχου.

11. Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 όπως
αυτή τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία
98/79/CE).

2. Βελόνες μιας χρήσεως 23G
Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luerlock.
Η κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα
(χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης. Να είναι
ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόμησης του
9

ΑΔΑ: Ω8ΞΦ469Η2Ο-5ΤΛ

αίματος. Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και
μη αποσπώμενα σωματίδια. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. Τα αμβλύ άκρο της
βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ
(blister) και ιατρικό (medicalgradepaper) που θα διασφαλίζει την αποστείρωση. Να φέρει
προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αναιρούμενο, με ατραυματικό άκρο, από υλικό που θα πληροί τη
σύμβαση ISO 6009.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ

Σύριγγες 1cc με βελόνη 25G ή 27G 1-1/2 0,4 12mm αποστειρωμένες, μιας χρήσης
με βελόνη «Τύπου Β». Τα υλικά για την κατασκευή των συριγγών να είναι για
τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το
ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ. Να μην ελευθερώνουν
υλικά που επηρεάζουν ή βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού. Το
1

Σύριγγές 1CC με
βελόνη 25G ή 27G
1-1/2 0,4 12μμ

ελαστικό παρέμβυσμα να παρέχει καλή στεγανότητα και να υπάρχει καλή
εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της
βελόνας να αφαιρείται άνετα, και να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου
ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν. Η σύριγγα να είναι με
ενσωματωμένη βελόνη, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη
ατραυματικήφλεβοκέντηση.

Βελόνες 23G - Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε
σύριγγες τύπου luer και luerlock. Η κωνική κεφαλή της βελόνης να φέρει
διακριτικό χρώμα και να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την
2

ΒΕΛΟΝΕΣ 23G

σύριγγα.. Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και
ελαττώματα. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, με
ατραυματικό άκρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, 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,σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 1447/22-02-2021 πρόσκληση και τις σχετικές ανακοινώσεις –
δημοσιεύσεις, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά για τα τμήματα:

Α/Α

1

2

ΣΥΝΤ
ΦΠΑ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Σύριγγές 1CC με
βελόνη 25G ή 27G
1-1/2 0,4 12μμ

24%

ΤΕΜ

28.000

ΒΕΛΟΝΕΣ 23G

24%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ/
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ/ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

………………..

……………….€

……………….€

……………….€

……………….€

………………..

……………….€

……………….€

……………….€

……………….€

26.500
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Προϊσταμένη
Οικονομικού Τμήματος

κ. Μουστάκης Ιωάννης

Η Διοικητική
Διευθύντρια

Η Αναπληρώτρια
Διοικήτρια

κ. Κοντοπούλου Μαρία

Φραγκίσκου Καλλίτσα
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