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{Εξοπλισμού χειρουργείου (CPV 33162100-4)}
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24.373,78 ευρώ συμπ. ΦΠΑ
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.

Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»
το

όπως τροποποιήθηκε με

Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
2.

Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-04-2004)περί συντονισμού
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών»,

3.

Την αρίθμ.Π1-1105/2-3-2006 εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες
συμβάσεις.

4.

Του Ν.2522/1997,«Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων
κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»

5.

Του Ν2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ
135/Α/1996) αρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών
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Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών
προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα»,όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν
3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05,
7. Του Ν.2955/01 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
8. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
9. Το Ν.3310 /05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των

καταστρατηγήσεων κατά

την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005)
«Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
10. Την με αρίθμ.24014/25-11-2005 (ΦΕΚ1637/Β/05)Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας

«Δικαιολογητικά για την

εφαρμογή του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον N.3414/2005»
11. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
12. Τον Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
13. Το Π.Δ.60/2007(ΦΕΚ 64/16-3-2007) «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 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005.»
14.

Το Π.Δ.118/10-07-07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) ( Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α’)

15. Το Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και άλλες

διατάξεις»
16. Το Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 <<εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων
σχετικών διαγωνισμών>>.
17. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/11-05-2012) « Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις)»
18. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
19. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονομίας»

Β: Τις αποφάσεις:

1.

την με αριθ. πρωτ. 17691/22-09-2014 Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου

2.

την με αρίθμ. 247/11-08-2014 (ΑΔΑ 6ΘΗ6469Η2Ι-ΔΓΜ) απόφαση του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ περί χορήγησης εξουσιοδότησης

3.

Το ΦΕΚ 1053/ Β/ 29-04-2014 σχετικά με ορισμό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών,

για την διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2013.
Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών
οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών.
4.

το με αρίθμ. 7297/23-06-2014 έγγραφο της 7ης ΥΠΕ αναφορικά με έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ {Εξοπλισμού χειρουργείου (CPV 33162100-4)}
Προϋπολογισμός: 24.373,78 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Γλώσσα : Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η Τετάρτη 10-12-2014, ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού
Νοσοκομείου Χανίων.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η Πέμπτη 11-12-2014, ώρα 12.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού
Νοσοκομείου Χανίων.
Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών

θα

πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
και Οικονομικής Προσφοράς).
Προσφορές που παραδίδονται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες .
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα . Για την
αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιμοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά θα είναι χωρίς
ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσημο και δεν θα φέρει αριθμητικά πολλαπλασιαστικά και
προσθετικά λάθη.
Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα φέρει τις ενδείξεις :
α) Η λέξη " προσφορά "
β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "
γ) Ο αριθμός διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Απαραίτητα επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς η προσκόμιση δισκέτας η
άλλο μέσω αποθήκευσης Η/Υ σε προγράμματα Microsoft.
Η ηλεκτρονική αποστολή του φύλλου της διακήρυξης του διαγωνισμού θα πραγματοποιείται αφότου η εταιρεία δώσει
εντολή σε εταιρεία ταχυμεταφορών ή σε αντιπρόσωπο της και πληρωθεί το σχετικό παράβολο στο Ταμείο του
Νοσοκομείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθεί από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από τον αντιπρόσωπο της
εταιρείας η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ενδιαφερόμενης εταιρείας, όπου και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά η
διακήρυξη καθώς επίσης και ο α/α του σχετικού παραβόλου, ο οποίος θα σημειώνεται και θα κρατείται σε σχετικό αρχείο
στο Γρ. Προμηθειών.
Το σχετικό παράβολο από το Ταμείο του Νοσοκομείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισμός για τον οποίο
πληρώθηκε) προσκομίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.
Το ποσό που απαιτείται για την ηλεκτρονική αποστολή της διακήρυξης του διαγωνισμού ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ θα
πληρώνεται με ταχυδρομική επιταγή έπ’ ονόματι του αρμόδιου υπαλλήλου προμηθειών ή με μετρητά στο Ταμείο του
Νοσοκομείου.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την
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ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.chaniahospital.gr) Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου.
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες.
Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην προσφορά.
ΤΙΜΗ: Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση (μεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκομείο.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμό. Κατά την ώρα αποσφράγισης
των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι . Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες .
Διευκρινήσεις μετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου

ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους το ύψος του
οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο
αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών

και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό

του

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :
Οι νόμιμες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προμηθευτή είναι .
1.

1,5 % υπέρ Μ. Τ. Π. Υ. στην καθαρή αξία του Τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ .

2.

Χαρτόσημο 2,40% επί του Μ. Τ. Π. Υ.

3.

2% Ε.Π.Υ

4.

Φόρος 4% στην καθαρή αξία του Τιμολογίου μείον τις κρατήσεις .

5.

0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ).

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωμή θα γίνει αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις
υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης, με χρηματικό ένταλμα θεωρημένο από την υπηρεσία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν. 2649/97.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την
υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να
γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν ο προσφέρων δε δηλώνει στην προσφορά του :
α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς .
β) Το χρόνο παράδοσης.
2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη.
3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη .
4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφημένη ή φέρει ξέσματα – σβησίματα – διορθώσεις.
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5. Όταν η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε συνάλλαγμα ή θέτει όρο αναπροσαρμογής .
6. Όταν θέτει όρο πληρωμής εφ’ όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη.
7. Όταν δεν καταθέτουν δείγματα ή προσπέκτους , ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη.
8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3918/2011, στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα
πραγματοποιηθεί σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών,
όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονομικές
προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Ο κωδικός του
Παρατηρητηρίου Τιμών και οι τιμές θα πρέπει να συμπληρώνονται επί ποινή απορρίψεως στην προσφορά.
Σε περίπτωση που το είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών θα πρέπει αυτό να αναφέρεται
με θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα.)

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει:
■ Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής : Το
ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την παρούσα διακήρυξη ποσοστού,
απαιτείται έγγραφη αποδοχή από τον προμηθευτή και πριν την σύνταξή της σχετικής σύμβασης με τον τελευταίο μειοδότη.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που
προσφέρουν.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001-ΕΝ 46001 και με την Υπουργική
απόφαση ΔΥ7/οικ.2480/94 (ΦΕΚ 679/13-09-1994) σχετικά με την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την
κοινοτική οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/42/ΕΟΚ/14-06-93 που αφορά ιατροτεχνολογικά
προϊόντα και να φέρουν την Σήμανση CE MARK στην Ελληνική γλώσσα. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα τοποθετούνται
στον ίδιο φάκελο που είναι τοποθετημένα και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα,
πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων
διαπιστευμένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος
της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation-EA) και, μάλιστα, μέλος της
αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
2.

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.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην
προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν
και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή
τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η
οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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4.

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά,
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται.

5.

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την
κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
ύστερα από έγγραφη παραγγελία .
Ο χρόνος παράδοσης μετράει από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ Νοσοκομείου και
Προμηθευτή . Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος μεγαλύτερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη, δεν θα
λαμβάνεται υπ’ όψιν .

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Σαν τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων . Η
παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει ενώπιον επιτροπής, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό έργο της επιτροπής
παραλαβής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος βάσει των δειγμάτων της προσφοράς.
Σε περίπτωση που το προς παράδοση είδος κριθεί απορριπτέο από την επιτροπή ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών .

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α) Αν δεν υπογράψει τη σύμβαση στην προαναφερόμενη καθορισμένη προθεσμία .
Β) Αν δεν παραδώσει το υπό προμήθεια είδος εντός του ορισθέντος χρόνου.
Και στις δύο περιπτώσεις ο προμηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π. Δ. 394/96 ,όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το Π.Δ.118/07.
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ Π. Τ.
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TIMH Π.Τ. H/KAI
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
83249

1

Αυτόματα εργαλεία απολίνωσης αγγείων με
ενσωματωμένα 15 κλιπς τουλάχιστον από τιτάνιο

56.7.49

101,00

3

56.7.47

101,00

2

56.7.49

101,00

2

56.7.105

280,00

2

56.7.107

144,00

2

56.7.10

121,00

2

56.7.19

39,00

2

Δεν υπάρχει

450,00

2

56.7.45

190,00

2

56.7.46

190,00

2

56.7.103

455,00

2

μικρού μεγέθους
83248

2

Αυτόματα εργαλεία απολίνωσης αγγείων με
ενσωματωμένα 15 κλιπς τουλάχιστον από τιτάνιο
μεσαίου μεγέθους

83711

3

Αυτόματα εργαλεία απολίνωσης αγγείων με
ενσωματωμένα 15 κλιπς τουλάχιστον από τιτάνιο
μεγάλου μεγέθους

138883

4α

Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες μήκους
συρραφής 55-60mm. Για λεπτούς ιστούς, με νέα
κοπτική λάμα από ατσάλι 400 και άνω σε κάθε
επαναφόρτιση. Να κατατεθούν κλινικές μελέτες en vivo
συμπεριφοράς στους ιστούς. Η ποιότητα της κοπτικής
λάμας, η αντοχή της και οι κλινικές μελέτες αποτελούτν
προαπαιτούμενα προκειμένου να διασφαλιστεί το
αποτέλεσμα των παρεχομένων από το χειρουργείο
υπηρεσιών.

197053

4β

Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές μήκους συρραφής 5560mm, για λεπτούς ιστούς, συμβατές με το εργαλείο
του κωδικού 138883.

197055

5α

Εργαλεία ευθείας συρραφής μ.χ. επαναφορτιζόμενα.
Μήκος συρραφής 60mm και ύψος κλιπ 3,5mm. Μια
σκανδάλη σύγκλισης – πυροδότησης

197056

5β

Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία του
κωδικού 197055.

81757

6

Κυρτές κεφαλές χαμηλής πρόσθιας εκτομής. Να
διαθέτουν 6 γραμμές συρραφής και κοπτική λάμα. Να
είναι συμβατές με το εργαλείο του κωδικού 138885

81767

81768

197050

7

8

9

Αυτόματη λαβίδα περίπαρσης εντέρου μήκους 45mm

Αυτόματη λαβίδα περίπαρσης εντέρου μήκους 65mm

Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες ανακλινόμενη κεφαλή
μεγέθους 25mm +/- 10%. Να διαθέτουν μακρύ στειλεό
άνω των 35 εκ, για επεμβάσεις ορθού και σιγμοειδούς.
Με μια χειρολαβή, 22 τουλάχιστον κλιπ συρραφής και
κοπτική λάμα από ατσάλι 400 και άνω.
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ Π. Τ.

OR-CO

TIMH Π.Τ. H/KAI

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
81771

10

Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες ανακλινόμενη κεφαλή
μεγέθους 28mm +/- 10%. Να διαθέτουν μακρύ στειλεό
άνω των 35 εκ, για επεμβάσεις ορθού και σιγμοειδούς.

56.7.103

455,00

1

56.7.104

455,00

2

56.7.7

440,00

1

56.7.63

119,75

1

55.7.64

283,11

1

Δεν υπάρχει

283,11

1

55.7.66

225,25

1

56.7.87

0,89

60

56.7.41

3,20

2.860

56.7.106

319,27

2

56.7.108

207,00

2

Με μια χειρολαβή, 26 τουλάχιστον κλιπ συρραφής και
κοπτική λάμα από ατσάλι 400 και άνω.
81772

11

Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες με ανακλινόμενη
κεφαλή μεγέθους 31m +/- 10%. Να διαθέτουν μακρύ
στειλεό άνω των 35 εκ, για επεμβάσεις ορθού και
σιγμοειδούς. Με μια χειρολαβή, 30 τουλάχιστον κλιπ
συρραφής και κοπτική λάμα από ατσάλι 400 και άνω.

197052

12

Κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 33m +/- 10% για
LOGO. Με αφαιρούμενη κεφαλή ή μη , πρωκτοσκόπιο,
διαστολέα και κοπτική λάμα από ατσάλι.

133885

13

Εργαλεία ευθείας συρραφής – αναστόμωσης που να
δέχονται κεφαλές διαφορετικών μηκών.

197057

14

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας –
συρραφής αναστόμωσης με νέα κοπτική λάμα 30mm
για αγγειακούς – λεπτούς ιστούς

133887

15

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας –
συρραφής αναστόμωσης με νέα κοπτική λάμα 45mm
για αγγειακούς λεπτούς ιστούς

138892

16

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία ευθείας –
συρραφής αναστόμωσης με νέα κοπτική λάμα 60mm
για λεπτούς – παχείς ιστούς

81788

81787

197051

17

18

19

Εξωλκέας κλιπ δέρματος πολλαπλών χρήσεων

Συρραπτικά δέρματος μεγάλου μεγέθους με 35 κλιπς

Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι κοπτοράπτες μήκους
συρραφής 75-80mm. Για λεπτούς ιστούς, με νέα
κοπτική λάμα από ατσάλι 400 σε κάθε επαναφόρτιση.
Να κατατεθούν κλινικές μελέτες en vivo συμπεριφοράς
στους ιστούς. Η ποιότητα της κοπτικής λάμας, η
αντοχή της και οι κλινικές μελέτες αποτελούτν
προαπαιτούμενα προκειμένου να διασφαλιστεί το
αποτέλεσμα των παρεχομένων από το χειρουργείο
υπηρεσιών.

197059

20

Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για λεπτούς ιστούς,
μήκους συρραφής 75-80mm συμβατές με το εργαλείο
του κωδικού 197051
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
197063

21α

Εργαλεία ευθείας συρραφής μ.χ. επαναφορτιζόμενα.
Μήκος συρραφής 90mm .

197064

21β

56.7.15

152,00

3

56.7.24

38,00

3

Δεν υπάρχει

450,00

2

Δεν υπάρχει

180,00

2

56.7.85

550,00

1

Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές για τα εργαλεία του
κωδικού 197063.

197065

22

Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο συρραφήςδιατομής, παχέων ιστών, κυρτής κεφαλής. Περίπου
40mm γραμμή συρραφής με κλιπς τιτανίου

197066

23

Ειδικές ανταλλακτικές κεφαλές συμβατές με το εργαλείο
του κωδικού 197065

84248

24

Σετ διαπρωκτικής αιμορροιδεκτομής απαγγείωσης
αποτελούμενο από:

Στους κωδικούς 138883 και 197051 να συνυπολογιστεί το κόστος εργαλείου- κεφαλής και να διευκρινίζεται αν το
εργαλείο φέρει κεφαλή .
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑ
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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