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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ε

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ
‘’Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ‘’
Πιεξνθνξίεο : ΛΔΦΑΚΗ ΙΧΗΦΙΝΑ
Σειέθσλν : 28210 22310
Ηιεθηξνληθό ηαρ/κείν:lefaki@chaniahospital.gr
Υαληά: 21-09-2018/32Π
Αξ. Πξσηνθ:20982
ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΟΥΕΣΕΤΗ (CPV 33141642-2)
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΧΝ

κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ
ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ- ΦΟΡΔΑ

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Γηαγσληζηηθή
Δπαλαιεπηηθή δηαδηθαζία κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη
ηηκήο
02-10-2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00 πκ
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ
(Κσδηθόο ΝUTS: GR434)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ
ΦΠΑ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓOY

8.377,82 επξώ

«ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ (CPV 33141642-2)
(Ωο παξαθάησ πίλαθαο)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ

Σνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ – ΚΑΔ 1311

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΣΜΥ

ΓΔΗΓΜΑ

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

Ο ρξόλνο δηάξθεηαο ηεο ύκβαζεο νξίδεηαη ζε 1 έηνο

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΩΝ
ΔΗΓΩΝ
ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Οη ηηκέο ππόθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λόκηκεο θξαηήζεηο
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94.
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Έρνληαο ππόςε:
1.

Σελ κε αξηζ. 37ε απόθαζε ηνπ 26νπ πξαθηηθνύ ηεο 6ε επηεκβξίνπ 2018 (ΧΑΤΣ46907Σ-ΓΝ8)

2.

Toλ Αξηζµό δηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξώνπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνύ αηηήµαηνο (Α∆ΑΜ: 17REQ001995313)
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ

Σελ έξεπλα αγνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ» (CPV 33141642-2) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 8.377,82 ζπκπ. Φ.Π.Α. 13%. Σα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη
λα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα εηδώλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
Αλαιπηηθά σο θάησζη:

3.630,00 €

471,90 €

4.101,90 €

350,00 €

1

350,00 €

45,50 €

395,50 €

74,00 €

1

74,00 €

9,62 €

83,62 €

1.680,00 €

2

3.360,00 €

436,80 €

3.796,80 €

7.414,00 €

963,82 €

8.377,82 €

1

81724

ΤΝΟΛΟ

ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ
ΑΤΣΟΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΔ
ΔΣ

4

83515

3

138639

2

83514

ΒΑΛΒΗΓΔ
ΟΦΤΟΠΔΡΗΣΟΝΑΗΚΖ
50-80/290-400

ΤΠΟΓΟΡΗΟ

ΟΓΖΓΟ

ΚΑΘΔΣΖΡΑ 65CM

ΒΑΛΒΗΓΑ

ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ

ΑΤΣΟΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΔ

ΤΝΟΛΑ Δ ΔΤΡΩ

1. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Αλαζέηνπζα Αξρή : ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ ‘’Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ‘’
Γηεύζπλζε: ΜΟΤΡΝΗΔ ΥΑΝΗΩΝ ΣΚ 73300 ΣΖΛ : 2821-0-22310
E-mail:lefaki@chaniahospital.gr Πιεξνθνξίεο: Λεθάθε Ησζεθίλα
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ΣΙΜΗ
&

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ

3

ΒΑΛΒΗΓΔ

ΚΧΓΙΚΟ

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1.210,00 €

ΔΙΓΟ

ΦΠΑ 13%

ΣΙΜΗ

Α/Α

OR-CO ΚΧΓΙΚΟ

ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΓΙΑ «ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ» (CPV 33141642-2)
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2.- ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ
(Γξαθείν Πξσηνθόιινπ)

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
01-10-2018 εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα
14.00 πκ

ΣΟΠΟ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ &
ΩΡΑ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ
(Γξαθείν Πξνκεζεηώλ)

02-10-2018 εκέξα
Σξίηε θαη ώξα 12:00
πκ

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα δειαδή 01-10-2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
14.00 πκ ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
(Σπρόλ πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζα είλαη εθπξόζεζκεο θαη
ζα επηζηξαθνύλ)
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη Γεκόζηα από επηηξνπή, ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπό απηό.

3. α)Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – β)Πεξηγξαθή δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο
Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία απαξαίηεηα:
Α) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, όπνπ λα δειώλεηαη όηη:

1.

Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.

2.

Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο
έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε.

3.

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.

Β) Παξαθαινύκε όπσο απνζηείιεηε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο (ΠΟΗΝΗΚΟ ΜΖΣΡΩΟ, ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΖΣΑ, ΒΔΒΑΗΩΖ ΓΔΜΖ) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζαο. ε πεξίπησζε κε
δπλαηόηεηαο πξνζθόκηζεο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ ε αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη ππεύζπλε δήισζε, κε
ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ
εθδίδνπλ δεκόζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηώλνληαο όηη ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα αγνξάο ππό ηελ αίξεζε όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε
θαηαθύξσζε ζα ηα πξνζθνκίζεη κεηά ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ειεθηξνληθά κέζσ mail ζηελ
γξακκαηέα ηεο πξόζθιεζεο. Σα παξαπάλσ δελ εθαξκόδνληαη ζε δεκόζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία ίζε ή
θαηώηεξε ησλ δύν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξώ (ρσξίο ΦΠΑ).
ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΔΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ

4. Σξόπνο ζύληαμεο πξνζθνξώλ
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
2.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηε δηαπξαγκάηεπζε.
2.3. Ο αξηζκόο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ην αληηθείκελν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
2.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα ηα εμήο:
3.1. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο,
ηνπνζεηνύληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ
έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ».
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν,
κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ -επί πνηλή απνξξίςεσο- ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα
ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».
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3.4. Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
3.5 Σα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνπο θαθέινπο εηο δηπινύλ.

5. Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηό:
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηόθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ
πξνεγνύκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο.
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεύζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε
ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο
δηελέξγεηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Δθόζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν,
ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία».
6.Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην,
Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειόηεξε πξνζθεξόκελε γηα ην εληαίν Σκήκα ζπλνιηθή ηηκή, ρσξίο Φ.Π.Α., κε βάζε ηελ
πνζόηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε.
7. Δηδηθνί όξνη
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξώ.
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά.
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο:
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ
Β) ύλνιν πξνζθεξόκελεο ηηκήο
Γ) Πνζνζηό ΦΠΑ θαη ύλνιν ΦΠΑ
Γ) πλνιηθό θόζηνο κε ΦΠΑ




Ζ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ όπσο απηή θαηαγξάθεθε θαηά
ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ (Ν.4052/2012 άξζξν 14 παξ. 7), εθόζνλ ππάξρεη.
Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ.

Ζ θαηαθύξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο,
εθ ησλ πξνκεζεπηώλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο
όξνπο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ζε εθαηόλ είθνζη εκέξεο (120) .

Ο ΑΝ.ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΕΟΤΡΗΓΖ
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