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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 32 Π
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ).
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία

Ημερομηνία

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

αποστολής

δημοσίευσης

για ανάρτηση

στον ημερήσιο

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

τύπο

02/09/15

04/09/15

ΝΑΙ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.1.

Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις»

1.2.

Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»

1.3.

Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»

1.4.

Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.»

1.5.

Το Π.Δ.118 ΦΕΚ150/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

1.6.

Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος»στο
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

1.7.

Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία
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92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
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1.8.

Την υπ’αριθμ. Απόφαση 2/05-02-2015 (θέμα 28ο ) απόφαση Δ.Σ. του Γεν.
Νοσοκομείου Χανίων.

1.9

Την με Α.Π. 5903/9-8-2011 Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία δόθηκε η
δυνατότητα από την ΕΠΥ στους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007
(Νοσοκομεία ) για συγκεκριμένες προμήθειες υλικών και υπηρεσιών να
προβαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και μέχρι του
ποσού των 45.000,00 € σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 27, παρ.11 του
Ν. 3867/2010 χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο.

1.10 Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
160/Α’/08-08-2014).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά

(η οποία δεν μπορεί να είναι

υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) του

Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Ελληνικό Τύπο.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για μέρος ή για το σύνολο των
προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην
Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Διαγωνισμός

Πρόχειρος σε ΕΥΡΩ( € )

Αντικείµενο

Προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ
(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ).

Ηµεροµηνία, τόπος και ώρα
διενέργειας του διαγωνισµού

Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Γραφείο Προμηθειών
Ημερ. 24 /09/2015
Ώρα: 10.00 π.μ.

Προθεσµία Υποβολής
Προσφορών

Ημερ. 23/09 /2015
Ώρα 14.00

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

10.050,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Προϋπολογισµός που βαρύνει

Τακτικός Προϋπολογισµός

Νόµισµα

ΕΥΡΩ

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών

365 ηµέρες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
α) Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ.118/2007.
β) Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός

του

είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα δηλώνεται
με υπεύθυνη δήλωση.
γ)

Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των ζητουμένων ειδών ή για κάθε

ζητούμενο είδος, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. .
δ)

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 23η /09 /2015 και ώρα 14:00

μ.μ. με οποιανδήποτε
περιέρχονται στην
ευθύνη

τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές

παραπάνω υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα, με

του προσφέροντος.

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν
έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται στους
προσφέροντες.
ε) Στον κύριο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς
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1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
2. Ο πλήρης τίτλος της2015-09-03
αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
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3. Ο αριθμός της διακήρυξης
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρείς επί μέρους
ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και
συγκεκριμένα:
Α.
Β.

Φάκελος δικαιολογητικών
Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν
πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.
Γ.

Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως,

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Σε περίπτωση που τα
ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
στ) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται
δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ζ) Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώνουν στην προσφορά

τη χώρα

καταγωγής των ειδών που προσφέρουν το εργοστάσιο κατασκευής αυτών, καθώς
και τον τόπο εγκατάστασής τους (πλήρης Δ/νση).
η) Πριν την υπογραφή σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει
εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αξίας της προσφοράς του με Φ.Π.Α..
θ) Ο προμηθευτής που δεν προέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε
να υπογράψει σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει

από

αυτήν,

με

απόφαση

Διοικητικού

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
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Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό Προμηθειών του
Δημοσίου ο χορηγητής ευθύνεται
και για κάθε μια ζημία που τυχόν θα προκύψει εις
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βάρος του νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος
αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι
διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις
του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 79 – 85 του Ν.
2362/1995,Ν.3846/2010

&

Ν.3867/2010.

Όλοι

οι

όροι

της

παρούσας

κηρύσσονται ουσιώδεις.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1.Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται
στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη
προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Για την
οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία .
2. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί
με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται
για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του
αρμόδιου για τη διοίκηση οργάνου, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την
αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική
διακήρυξη ή πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω.
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
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Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την
αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι
φάκελοι με
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τα οικονομικά στοιχεία των

προσφορών παραμένουν σ' αυτό.
3. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων
στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα
παρακάτω στοιχεία:
Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή,

κριτήριο είναι η

συμφερότερη προσφορά:
α) Η τιμή
β) Οι όροι πληρωμής
γ) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά
καθορίζονται συγκεκριμένα στην διακήρυξη
δ) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με συγκεκριμένα ουσιώδη
τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στην διακήρυξη.
ε) Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές
απαιτήσεις της διακήρυξης.
στ) Η καταλληλότητα των προσφερομένων υλικών για την εξυπηρέτηση του
σκοπού για τον οποίο προορίζεται.
ζ) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη
χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο φορέα
η) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
θ) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της
τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης
ανταλλακτικών
ι) Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο
διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των
ειδών.
ια) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών εφ όσον η Υπηρεσία αποφαίνεται
αιτιολογημένα ότι τούτο ασκεί επιρροή στην προμήθεια.
ιβ). Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών ή
και ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι
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προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς
όρους της διακήρυξης. Η κατακύρωση
τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών
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προδιαγραφών της Διακήρυξης και της πρόσκλησης, προμηθευτή, του οποίου η
προσφορά κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα.
3.Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής
του διαγωνισμού.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν,

κατά την κρίση του αρμόδιου για την

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις
από τους όρους και τις τεχνικές προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις
κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές.
5. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών
προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξης απαράβατοι όροι είναι
οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.
Για τις παρακάτω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται
σε ποσοστό επί της εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα.
Κάθε κριτήριο βαθμολογείται μεταξύ 100 και 110 .
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί της βαθμολογίας του και η
συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110
βαθμούς.
Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή της
προσφοράς, οι όροι πληρωμής και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και
συντήρησης.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.
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Καθορισμός στοιχείων που απαρτίζουν τις δύο ομάδες, συντελεστές
βαρύτητας τόσον της κάθε 2015-09-03
ομάδας συνολικά όσον και των στοιχείων της
15PROC003012375
κάθε ομάδας ξεχωριστά:
ΟΜΑΔΑ Α'

ΣΥΝΤΕΛ.
ΒΑΡΥΤ.
Δ/ΞΗΣ

1.

Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/ξης

30%

2.

Ποιότητα και αποδοτικότητα του μηχανήματος σύμφωνα με τις 20%
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

3.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος.
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’

20%
70%

ΟΜΑΔΑ Β'
1.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

10%

2.

Στοιχεία Τεχνικής υποστήριξης. (Παρεχόμενο Service, από τον 10%
προμηθευτή ύπαρξης ανταλλακτικών)

3.

Χρόνος παράδοσης

5%

4.

Επίδειξη λειτουργίας - Εκπαίδευση προσωπικού

5%

5.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β'

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΛΙΚΩΝ
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ
15PROC003012375
2015-09-03
α. Πακέτα φακοθρυψίας
Πακέτο φακοθρυψίας

το οποίο να περιλαμβάνει κασέτα φακοθρυψίας για

συμβατικούς υπερήχους συχνότητας 28-43 Khz, tip για τομές 1,8 έως
2,75mm,

κάλυμμα

sleeve,

test

champers

και

κάλυμμα

τραπεζιού

μηχανήματος, μέσω του οποίου να επιτυγχάνεται η διατήρηση της
ενδοφθάλμιας πίεσης στο προκαθορισμένο από το χειρουργό επίπεδο.
β. Στυλεός προσθίας υαλοειδεκτομής
Να διαθέτει λειτουργία πρόσθιας πνευματικής υαλοειδεκτομής με κοπές
που ικανοποιούν τις

διεθνείς

προδιαγραφές,

με στυλεό τύπου

γκιλοτίνας.
Όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να προσαρμόζονται σε ένα μηχάνημα
φακοθρυψίας που θα διαθέσει ο προμηθευτής ώστε να υπάρχει δυνατότητα
διεξαγωγής των επεμβάσεων του Νοσοκομείου.
Συνοδός εξοπλισμός
1. Το προσφερόμενο σύστημα φακοθρυψίας να είναι τελευταίας τεχνολογίας
κατάλληλο για φακοθρυψία, πρόσθια υαλοειδεκτομή, διαθερμία και να
λειτουργεί με περισταλτική αντλία.
2. Το μηχάνημα να συνοδεύεται από δύο στυλεούς φακοθρυψίας, που να
συνδυάζεται με στυλεό νέας τεχνολογίας, χωρίς να προκαλεί θερμικά
εγκαύματα, ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης
χειρουργικής πράξης.
3. Το σύστημα να έχει περισταλτική αντλία, στην οποία όμως να υπάρχει η
δυνατότητα να ρυθμιστεί η ταχύτητα απόκρισης της (rise-time). Επίσης το
κενό (vacuum) να μπορεί να ρυθμιστεί τουλάχιστον 400 mmHg και ο ρυθμός
αναρρόφησης (asp. flow rate) να μπορεί να λάβει τιμές τουλάχιστον
40cc/min.
4. Προαιρετικά να υπάρχει η δυνατότητα ειδοποίησης σε μήνυμα στην οθόνη
όταν ο ορός μέσα στη φιάλη έχει σχεδόν τελειώσει με ταυτόχρονη διακοπή
της λειτουργίας και συνέχεια της λειτουργίας μόνο με την αντικατάσταση της
φιάλης (η ύπαρξη του θα αξιολογηθεί θετικά).
5. Να διαθέτει λειτουργία πρόσθιας πνευματικής υαλοειδεκτομής με κοπές
που ικανοποιούν τις διεθνείς προδιαγραφές, με στυλεό τύπου
γκιλοτίνας.
6. Να διαθέτει απεριόριστο αριθμό από μνήμες για τους γιατρούς.
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7. Να υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονου γραμμικού ελέγχου και του κενού
(vacuum) και του ρυθμού αναρρόφησης (asp. flow rate).
15PROC003012375
2015-09-03

8. Ο κάθε χειρούργος να μπορεί να έχει αποθηκεύσει μνήμες διαφορετικές
ανάλογα με την σκληρότητα του καταρράκτη.
9. Να διαθέτει διπολική διαθερμία.
10. Να έχει ενσωματωμένο αυτόματο άξονα ορου.
11. Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού επιπρόσθετης αναρροής (reflux).
12. Να διαθέτει επίπεδη έγχρωμη οθόνη αφής LCD, η οποία να έχει τη
δυνατότητα κλίσης και περιστροφής, με υψηλής τεχνολογίας απεικόνιση
γραφικών, καθώς και φωνητική επιβεβαίωση.
13. Να συνοδεύεται από ασύρματο φωτιζόμενο τηλεχειριστήριο με πολλαπλά
κανάλια.
14. Να διαθέτει ενσύρματο ή ασύρματο ποδοδιακόπτη με blue tooth
πλήρως προγραμματισμένο, με όσο το δυνατόν περισσότερους
προγραμματιζόμενους διακόπτες.
15. Να παρέχεται συντήρηση των μηχανημάτων με διακριβωμένα όργανα και να
πιστοποιείται η συντήρηση με έκδοση αναφοράς (report) σύμφωνα με την
κοινοτική οδηγία IEC 62353-ED 1.0 B2007.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
15PROC003012375
2015-09-03
Ονομασία Τράπεζας:
Κατάστημα :

( Δ/νση-Οδός-Αριθμός-ΤΚ-FAX):

Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς
(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ#
Εταιρίας

€ # υπέρ της

Δ/ΝΣΗ

Δια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφησομένης συμβάσεως για την
προμήθεια

σύμφωνα με την υπ`αριθμ.

Δ/ξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή
σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
(στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που
με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2)
μήνες
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ………
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …………………………………
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

………………………………

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

………………………………

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

………………………………ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.

……………………………..ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚH ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

………………………………ΕΥΡΩ

η

Στα Χανιά σήμερα την ……… του μηνός………του έτους………και μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών :
Α. του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που εδρεύει στις Μουρνιές Χανίων
με Α.Φ.Μ. 999444662 Β΄ ΔΟΥ Χανίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας από τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ Διοικητή του Νοσοκομείου και
Β. Ο κ ………………………………εκπρόσωπος της εταιρείας ………έχει αριθμό φορολογικού μητρώου
………, υπάγεται στη ΔΟΥ ………………………… καλούμενη παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ».

Αφού έλαβαν υπόψη τους :
Ότι με την αριθμ. ………συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατακυρώθηκε η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
………στην αφετέρου συμβαλλόμενη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ.
Ότι η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε την
……….
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ με την αναφερόμενη παραπάνω
ιδιότητά του, αναθέτει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………στην συμβαλλόμενη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ, η οποία
αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τους οποίους και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τις τιμές της κατακύρωσης σύμφωνα με τον διαγωνισμό στον οποίο ανακηρύχθηκε
μειοδότης ύστερα από την προσφορά την οποία υπέβαλε στον ανωτέρω διαγωνισμό.
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου Δικαίου, όπως κάθε φορά ισχύει, το Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 2576/2.11.2001), το
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Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2005) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθειών
προς το Κοινοτικό Δίκαιο.
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Η σύμβαση θα ισχύει από ………μέχρι ………

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση κηρύξεως έκπτωτου ενός προμηθευτή
καθώς ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών αναφέρονται αναλυτικά στο Π.Δ. 118/2007.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά τον έλεγχο από αρμόδια επιτροπή η οποία έχει ορισθεί για αυτό και την
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.
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.
O δεύτερος συμβαλλόμενος …………………………

δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα αναφέρονται

παραπάνω και προσκόμισε την αριθ…………. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας…………………αξίας
………ευρώ για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης αυτής ποσοστού 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας.

Αναλυτικά η κατακυρωθείσα προσφορά έχει ως κατωτέρω :
…………………………
Αφού γράφτηκε η σύμβαση αυτή υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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