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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η
1 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Ν.Π.∆.∆
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες:
Ταχ. ∆/νση: Υψηλάντου 45-47
Ταχ. Κώδικας: 106 76
Τηλέφωνο:213 204
Fax: 213 204 1838
E-mail:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 30/06/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/480/19576

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 159/2016 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΥΡΟΣ
1MHz – 300MHz ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ»
Το

Γ.Ν.Α.

«Ο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95, Ν. 2955/01, Ν. 3329/05, Ν. 3580/2007.
Ν.3846/10, Π.∆.118/2007, και Ν. 4281/2014 όπως αυτές ισχύουν σήµερα, κατόπιν της µε αρ.
πρωτ. 2180/20.1.2016 Απόφασης της ∆ιοικήτριας του Νοσοκοµείου, προκηρύσσει τον Νο
159/2016 Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη XAMHΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ για την ανάδειξη χορηγητού-προµηθευτού για «την προµήθεια ενός Μετρητή
Ραδιοσυχνοτήτων µε εύρος 1MHz – 300MHz για ποιοτικό έλεγχο του συστήµατος
Μαγνητικής Τοµογραφίας»
Πρoϋπολογισµού ∆απάνης: 5.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Οι προσφορές αποστέλλονται στην πιο πάνω ταχυδροµική διεύθυνση συνταγµένες
στην Ελληνική γλώσσα και γίνονται δεκτές έως τις 07/07/2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
13:30µµ., ύστερα από προθεσµία οκτώ (8) ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσης στο
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις κατά τα ειδικότερα καθοριζόµενα στη παρούσα,
καθώς και κοινοπραξίες προµηθευτών, που σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας σ’
αυτές να περιβληθούν στον τύπο της Εταιρείας του Ελληνικού Κώδικα.
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Η κάλυψη της προαναφερθείσας
δαπάνης των 5.500,00€ θα γίνει από τον Τακτικό
Προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου και για τους όρους πληρωµής του αναδόχου εφαρµόζονται
και οι ισχύουν οι προβλεπόµενες διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). Έγινε
ανάληψη υποχρεώσεων µε την υπ’ αριθ. 1088/2016 Απόφαση (Α∆Α: 6Θ434690ΩΧ-ΣΙΠ)
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 08/07/2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την παρούσα πρόσκληση και τις
τεχνικές προδιαγραφές από τον διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου (www.evaggelismoshosp.gr).
Έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό που ζητούνται, αποστέλλονται τουλάχιστον σε έξι (6)
εργάσιµες µέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, που υποβάλλεται στην πιο πάνω
διεύθυνση. Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές
παρέχονται σε έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
που έχει ορισθεί για την υποβολή προσφορών. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να
απευθύνεστε στο τηλέφωνο 213 204 1336 και φαξ: 213 204 1989 και 2132041838, τις
εργάσιµες µέρες και από ώρας 10:00-14:00.
Οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα αναγράφει όλα τα στοιχεία τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία του
διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.
Εντός του ενιαίου φακέλου θα υπάρχει:
1) σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο οποίος θα
περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο
και αντίγραφο) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD) και ειδικότερα:
α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή
(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές όσο και τα
συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε
πρωτότυπα ή αντίγραφα).
β) Τα κατατιθέµενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή
αντίγραφα του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσηµες τοποθεσίες του
κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να
δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει
επίσης να είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της
πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του ∆ηµοσίου) του
ενδιαφέροντος του
γ) Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ
µέρους του οικονοµικού φορέα πρότυπων εξασφάλισης ποιότητας. Αυτά πρέπει να
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ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ
ISO 14001).
δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία ο
προσφέρων θα δηλώνει την χώρα καταγωγής των προσφερόµενων ειδών. Ο Προσφέρων
εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την
επιχειρηµατική µονάδα στην θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν καθώς και τον τόπο
εγκατάστασης της.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους
επιχειρηµατική µονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν της επιχειρηµατική µονάδα στην
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης
στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη ∆ήλωση τους προς το φορέα ότι η
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ή η οποία
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά την µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο
νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της
συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε
η αποδοχή
ε) Φύλλα ∆εδοµένων Ασφαλείας σε έντυπη µορφή και σε ηλεκτρονική εάν αυτό είναι
δυνατόν και Βεβαίωση καταχώρησης του Προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χηµικών Προϊόντων,
επί ποινή αποκλεισµού, (αφορά µόνο τις κατηγορίες των προϊόντων που υπάγονται στην
υποχρέωση καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χηµικών Προϊόντων σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. πρωτ. 30/004/4204/5-12-2013 Εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γενικού Χηµείο του
Κράτους).
2) σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα
περιλαµβάνονται όλα τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD) σύµφωνα µε το εξής υπόδειγµα:

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΕΙ∆ΟΥΣ

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική
Τιµή Χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Τελική
Τιµή
µε ΦΠΑ

Οικονοµική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή την
αντίστοιχη τιµή όπως αυτή περιγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιµών απορρίπτεται ως
απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από ειδική τριµελή επιτροπή
(Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και
διενεργεί όλα τα στάδια του διαγωνισµού. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
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συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των

οικονοµικών

προσφορών

θα

πραγµατοποιηθούν σε µία δηµόσια συνεδρίαση.
Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας:

Ημερομηνία:30/06/2016
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