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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1/2018
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νοσημάτων «Ανδρέας Συγγρός»

Έχοντας υπόψη:
Τον Ν. 4412/2016 «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
Την υπ’ αριθμ. 1743/22-3-2018 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου, για την διενέργεια
πρόσκλησης ενδιαφέροντος και την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξεταστικών
σεντονιών για ένα έτος.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, σε
κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για
την προμήθεια εξεταστικών σεντονιών για ένα έτος», με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 9.077,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του
ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Οικονομικού Έτους 2018..
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή και για ορισμένα μόνο από
τα ζητούμενα είδη
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 26/4/2018 και ώρα 12.30μμ στο χώρο του
Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας
επιτροπής που έχει ορισθεί γι’ αυτό το σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο
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Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους είναι στις 25/4/2018, ημέρα
Τέταρτη και ώρα 14.00 μμ.
1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει,
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος θα
αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία:
1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
2. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας
3. Τον αρ. της πρόσκλησης.
4. Την ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών
5. Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και email).
Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:
Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν του προσφέροντας στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε
σύμφωνα με αυτούς.
2. Τα προσφερόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα
πρόσκληση τεχνικές απαιτήσεις.
Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα, όπως αυτά απαιτούνται από την
παρούσα πρόσκληση, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε
κάθε σελίδα. Ο φάκελος αυτός περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια (όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα
«ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ») και χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγηση της προσφοράς.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να έχουν τις απαιτούμενες άδειες
κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά.
Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
 Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους όρους
της πρόσκλησης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.
 Αναλυτικό πίνακα σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών με τις τιμές
και τους αντίστοιχους κωδικούς του παρατηρητηρίου –www.epromy.gr- όπως αυτές
είναι καταγραμμένες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών
προσφορών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα είδη της προσφοράς στο
παρατηρητήριο τιμών, θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση.
 Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται
 Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος είναι δεσμευτικές καθ όλη την διάρκεια
της σύμβασης και θα δοθούν απαραίτητα και ανά τεμάχιο αλλά και συνολικά.
(Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για
την παράδοση των ειδών). Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ.
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Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε με τον αύξοντα και τον
κωδικό αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, όπως
ακριβώς αυτοί καθορίζονται στη πρόσκληση.

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά
αντί της ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου
(«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην
τεχνική προσφορά τα ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα –εταιρικά ή μη- με
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, διορθώσεις κλπ.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για
τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να
αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με
την εξήγηση της έννοιας τους.
2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Η κατάθεση δειγμάτων εις διπλούν των προσφερόμενων ειδών είναι υποχρεωτική. Τα
δείγματα θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την
επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και τον αύξοντα και τον κωδικό αριθμό είδους όπως
ορίζεται στη διακήρυξη.
Σε περίπτωση που χρειαστούν και άλλα δείγματα από την Υπηρεσία, θα πρέπει να
προσκομιστούν προκειμένου να γίνει αξιολόγηση.
3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους
της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους
και τις τιμές της κατακύρωσης
4 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρωτέου ποσού
ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρωτέου ποσού
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% επί της
συνολικής καθαρής αξίας
ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ
ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06%
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% επί ΑΕΠΠ
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% επι κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται έπειτα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των
απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα ύστερα από την θεώρηση του
σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
5 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργηθεί από την τριμελή επιτροπή που
συγκροτήθηκε από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου.
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Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης με μεταφορικό μέσο και δαπάνη του χορηγητή και θα έχει την ευθύνη της
παράδοσής τους. Χρόνος παράδοσης έως 5 ημέρες από την παραγγελία.
6 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% για τις συμβάσεις με καθαρή αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 € .
7 Η αποσφράγιση των προσφορών(δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία
στον ίδιο χώρο.
8 Ισχύς προσφοράς 90 μέρες.
9 Η διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών.
10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 η κείμενη σχετική νομοθεσία
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
50m Χ 50 cm ΣΕ ΡΟΛΛΑ

ΤΕΜ

2.000

2

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
50m Χ 60 cm ΣΕ ΡΟΛΛΑ

ΤΕΜ

2.500

3

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 90 Χ 180 cm

ΤΕΜ

5.000

4

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 40 Χ 60 cm

ΤΕΜ

4.000

5

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 60 Χ 90 cm

ΤΕΜ

5.000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
1. ΣΕΝΤΟΝΙΑ (ρολοί) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ :
Ρολά σεντόνια για χρήση σε εξεταστικές κλίνες, πλαστικοποιημένα, από άριστης
ποιότητας χαρτί (100% καθαρό χημικό πολτό), με διάτρηση για ομοιόμορφο
τεμαχισμό φύλλων, με διαστάσεις 60Χ50, 50Χ50 εκατοστά.
2. ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ :
Υποσέντονα από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό, μιας χρήσης, να μην
σκίζονται εύκολα, να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην
αφήνουν χνούδι, η μια επιφάνεια να έχει αδιάβροχη επένδυση, με διαστάσεις
90Χ180, 60Χ90 εκατοστά.
3. Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών
προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

