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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Λευκάδα 10/01/2018

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας

Αριθ. Πρωτ: 182

Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου
& ∆υτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΡΟΣ

Ταχ. ∆/νση: Αρ. Βαλαωρίτη 24

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑ∆Α
Τηλέφωνο: 2645 360306
Πληροφορίες:. ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚ.
e-mail: kpoliti@ghol.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου Λευκάδας έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών».
1.2 Του Ν.2198/94 άρθρο 24 του «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο εισόδηµα από
εµπορικές Επιχειρήσεις».
1.3 Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) Άρθρο 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.4 Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
1.5 Του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/02-11-01) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών Μονάδων
Υγείας των ΠΕ.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις».
1.6 Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και του Ν. 2889/2001
(ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.7 Του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προµήθειες Φορέων Εποπτευοµένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
1.8 Του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
1.9 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιµών(περί
νοµιµοποίησης δαπανών)
1.10 Του Ν 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011)«Περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»
1.11Του Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) άρθρο 6 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 15
&16«∆ιορθωτικές αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και άλλες διατάξεις»
1.12Του Ν 3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010)«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις»
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1.13 Το Ν.4403/2016(ΦΕΚ125/Α/2016) άρθρο 57 σύµφωνα µε το οποίο «από 1/7/2016
καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/2014(Α’160),πλην των διατάξεων των
άρθρων 134 έως 138-139,157 και της παρ.5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε
ισχύ»
1.14 ΤουΝ.4250/2014(ΦΕΚ74/26-03-2014)«∆ιοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις,
συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση
διατάξεων του Π∆ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές διατάξεις».
1.15 Το Π.∆. 80/2016(ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες»
Τις αποφάσεις:
2.1Τις υπ.αριθµ 4525/15-11-2017 και 4526/15-11-2017 Υπουργικές Αποφάσεις(ΦΕΚ Β 4208/0112-2017) οι οποίες αφορούν την «Παράταση των Προγραµµάτων Προµηθειών. Υπηρεσιών και
Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011,2012,2013,2014 και 2015» και τις
«Τροποποιήσεις εντός του προϋπολογισµού του Προγράµµατος Προµηθειών Υπηρεσιών και
Φαρµάκων Υγείας του έτους 2015 για τα Νοσοκοµεία της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 6ης, 7ης ΥΠΕ και
για το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας σύµφωνα µε τον Πίνακα Τροποποίησης ΠΠΥΥ 2015.
2.2 Την αριθ. 4708/16-09-2016(ΦΕΚ Β 2937) έγκριση του Προγράµµατος Προµηθειών,Υπηρεσιών
και Φαρµάκου έτους 2015.
2.3 Τον Προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου οικονοµικού έτους 2018.
2.4Την αριθµ πρωτ 56 Απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για ορισµό επιτροπής
διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προµήθεια Γάντια µιας χρήσης,
Γάντια Χειρουργικά, Υδρόφιλο Βαµβάκι»
2.5 Το µε Α∆ΑΜ 18REQ002518488 Εγκεκριµένο Πρωτογενές Αίτηµα του Νοσοκοµείου.
2.6 Την αριθµ.πρωτ 33/09-01-2018 (Α∆ΑΨΨΖΘ4690ΒΧ-Ξ3Σ)Απόφαση ∆έσµευσης της
Πίστωσης του Νοσοκοµείου(Αριθµός ∆έσµευσης 24)
2.7Την αριθ.14η/07-11-2017 συνεδρίαση θέµα 2ο απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοσοκοµείου για τη διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος..
2.8Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
Τη Συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου µε απευθείας ανάθεση για την προµήθεια:
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής
Ηµεροµηνία: 23/01/2018
Ηµέρα:ΤΡΙΤΗ
Ώρα: 12:00 πµ

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :Γάντια µιας χρήσης
Γάντια Χειρουργικά
Υδρόφιλο Βαµβάκι»

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV (Γάντια µιας χρήσης)

1824300-0

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV(Γάντια Χειρουργικά)

33141420-0

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV(Υδρόφιλο Βαµβάκι)

33141117-3
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

13.890 € πλέον ΦΠΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΠΠΥΥ2015
από τον ΚΑΕ 1311
12 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΝΑΙ επί ποινή αποκλεισµού

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
∆ΕΙΓΜΑ

(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
που βαρύνουν τον προµηθευτή).

Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% (άρθρο350 παρ 3
Ν4412/2016-ΚΥΑ1191/2017)
Χαρτόσηµο 3%επί ΑΕΠΠ
ΟΓΑ Χαρτ/µου20%επί Χαρτ.ΑΕΠΠ
Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ0,06%
Χαρτόσηµο 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΟΓΑ Χαρτ/µου20%επί Χαρτ.
ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Φόρος Προµηθευτών 4%
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην
αξία τιµολογίου προ ΦΠΑ).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο (Ο
προσφέρων υποχρεούται µε την προσφορά
του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της %
στο οποίο υπάγεται το είδος).
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να
ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των
προσφεροµένων τιµών οι δε συµµετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

ΑΡΘΡΟ 1
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πρέπει να
καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική
πρόσκληση.
2.Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία µας, από 10/01/2018 ηµέρα Τετάρτη µέχρι τις 22/01/2018 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα14:30 στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής(Γενικό Νοσοκοµείο ΛευκάδαςΑρ.Βαλαωρίτου 24,31100 Λευκάδα)
3. Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα
αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της
προθεσµίας που καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις
άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού
διαγωνισµού τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προµηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς
τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς
να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε
τρόπο, εκπρόθεσµα.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα
απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν
τίτλο την προµήθεια που αφορά και τον αριθµό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που
θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει.
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο που θα περιέχει
υποφάκελλο δικαιολογητικών συµµετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και
υποφάκελλο οικονοµικής προσφοράς.Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ.
1.Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 3.
2. Μέσα στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση. για
κάθε περίπτωση συµµετέχοντος στην Πρόσκληση που θα δηλώνει ότι όλα τα προσφερόµενα
είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και µε σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης
καθώς και δείγµατα των προϊόντων που προσφέρονται.
3. Ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει την οικονοµική προσφορά όπου
θα αναφέρεται η τιµή µονάδος του κάθε είδους και απαραίτητα ο αύξοντας αριθµός της
κατάστασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το ΦΠΑ. Στην Οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιµή και ο κωδικός
του είδους στο Παρατηρητήριο Τιµών.
Οικονοµικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες των τιµών του Π.Τ θα απορρίπτονται.
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
Πρόσκλησης και µε την δέσµευση ότι το είδος-είδη που προσφέρει είναι ετοιµοπαράδοτα.
Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς .Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε επί πλέον
οικονοµική αξίωση του προµηθευτή, πέραν των τιµών κατακύρωσης.
Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν µε επιβάρυνση του
προµηθευτή.
. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών οι δε συµµετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίµησης, εκπρόθεσµες, υπό
αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν
γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη από
τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και στην οποία
θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, ο οικονοµικός φορέας:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Νόμου 4412/2016 για τις
οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και
77 του Νόμου 4412/2016
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 84 του Νόμου 4412/2016
δ) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας,
ε) ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό, µε αµετάκλητη απόφαση,
στ) ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας,
ζ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα,
η) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές
ηµέρες(άρθρο 97,παρ.4,Ν.4412/2016), προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του
παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται
να παραταθεί(άρθρο 97,παρ.4,Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από
τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη Πρόσκληση.
Ανακοίνωση επιλογής προµηθευτή µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς
εφόσον η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον , δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το
αποδεχθεί.
Οι Υποψήφιοι προµηθευτές δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της
µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
√ Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
ΑΡΘΡΟ 5
Αξιολόγηση

Προσφορών

ΑΔΑ: 6Τ9Υ4690ΒΧ-ΥΦ8

18PROC002536190 2018-01-10

Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές για τα είδη
που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτά και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται
προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται
τεχνικά αποδεκτές.
Αποκλίσεις από όρους της Πρόσκλησης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που
έχουν χαρακτηρισθεί στην Πρόσκληση ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και
συνιστούν απόρριψη προσφορών.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες
προµηθευτές.
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης σύµφωνα µε
το άρθρο 105 του Νόµου 4412/2016 παράγραφος 3 , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού εντός είκοσι ηµερών (20) από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης (άρθρο 105, παρ. 4 του Ν.4412/8-8-2016)
προσκοµίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία και θα
παραµείνει στο Νοσοκοµείο µέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση
µέσα στην προθεσµία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ του
Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα
µε το άρθρο 105 παρ.5 του Νόµου 4412/2016.
Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από
κάθε δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν πραγµατοποίησε την εργασία µέσα στο
συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Νόµου
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Απαγορεύεται η αναπροσαρµογή του τιµήµατος καθ ‘όλο το διάστηµα ισχύος της
σύµβασης.
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2. Με την ανακοίνωση που θα γίνει η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα το δε έγγραφο της
σύµβασης που θα ακολουθήσει έχει αποδεικτικό και µόνο χαρακτήρα όπως ορίζει το Άρθρο 105
του Νόµου 4412/2017
3. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση µέρους των
υπό προµήθεια ειδών να αυξοµειώσει τις ζητούµενες ποσότητες κατά ποσοστό 30% σε
περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας ή να
αναστείλει την προµήθεια όταν τα είδη χορηγηθούν από κρατική υπηρεσία η συναφθούν
συµβάσεις από αυτή.
4. Ύστερα από την κατακύρωση της προµήθειας και την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης η παραγγελία των ειδών θα γίνεται τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες του
Νοσοκοµείου.
5. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει δικαίωµα µονοµερώς δίµηνης παράτασης ή
ίσης µε την ισχύ της σύµβασης εκ µέρους της Υπηρεσίας µε απόφαση αιτιολογηµένη του ∆. Σ,
µε τη σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου και µε τους ίδιους όρους και τιµές της κατακύρωσης.
Για κάθε µήνα παράτασης η ποσότητα θα είναι αντίστοιχη µε τη µηνιαία ποσότητα που
προβλέπει η σύµβαση κατά αναλογία. Η παράταση σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον
ολικό χρόνο ισχύς της σύµβασης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/
A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

210.000

ΤΕΜΑΧΙΑ

2

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

23.000

ΤΕΜΑΧΙΑ

3

ΒΑΜΒΑΚΙ

400

ΚΙΛΑ

Οι τιµές για τα προσφερόµενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιµών
που τηρείται από την Επιτροπή Προµηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα
αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LATEX Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη
προστασία από τυχόν επιµολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για το χρήστη. Να έχουν άριστη
εφαρµογή και σωστή αφή και να µην προκαλούν ερεθισµούς στους χρήστες. Να είναι
κατασκευασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που
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απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές µε βάση τα
τελευταία στοιχεία, ότι µπορεί να δηµιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες µπορεί να είναι:
χηµικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια. Πρέπει να ανταποκρίνονται στα
ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 (έλεγχος για ανίχνευση οπών) ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 (δοκιµή και
έλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών, όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής). ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3
(αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας). Να είναι οµοιόµορφα πουδραρισµένα (για όσα έχουν
πούδρα). Να φέρουν σήµανση ποιότητας CE η οποία να τοποθετείται στα γάντια σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από την ∆Υ 7/2480/1994. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η
ηµεροµηνία παραγωγής τους να µην είναι προγενέστερη των έξι µηνών από αυτής της παραλαβής.
Να διατίθεται σε µεγέθη SMALL. MEDIUM, LARGE, . Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα
κατασκευής.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
1. Πρέπει να έχουν άριστη εφαρµογή και σωστή αφή και να µην δηµιουργούν ερεθισµούς στους
χρήστες. 2. Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από
αντίστοιχη επιµόλυνση και για τον ασθενή και για τον χρήστη των γαντιών. 3. Να είναι
οµοιόµορφα πουδραρισµένα µε ελάχιστη ποσότητα πούδρας κατάλληλης για την χρήση που
προορίζονται 4. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή η ηµεροµηνία
παραγωγής τους να µην είναι προγενέστερη των έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής.
5. Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: • Στοιχεία
κατασκευαστή - Χώρα και εργοστάσιο κατασκευής • Τύπος γαντιών και χρήση • Υλικό
κατασκευής • Μέγεθος 6. Τα εξεταστικά γάντια να έχουν ελάχιστο µήκοςs 240mm και η
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες να µην είναι µικρότερη από 50 m/g. 7. Τα γάντια τύπου EMS
(Emergence services) να έχουν. Μήκος γαντιών >280ΜΜ Πάχος γαντιού στα δάκτυλα >0,33mm
Πάχος γαντιού στην παλάµη >0,30mm Πάχος γαντιού στην µανσέτα >0,20mm Aπαιτούµενη
δύναµη θραύσης από επιταχυνόµενη γήρανση (ΝEWTONS) >22N και ελαστικότητα > 700%.
Απαιτούµενη δύναµη θραύσης µετά από επιταχυνόµενη γήρανση (NEWTONS) >20Ν και
ελαστικότητα >600% Περιεκτικότητα σε πρωτεινεs < 100m/g Περιεκτικότητα πούδρας <
80mg/γάντι.8. Να είναι υποαλλεργικά και να προσφέρονται στα εξής µεγέθη:6,5 - 7- 7,5 -8 -8,5.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ Υ∆ΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ, ΕΚ∆ΟΣΗ IV – ΤΟΜΟΣ 2)
• Να είναι απορροφητικό και να αποτελείται από τρίχες ή νέα χτένια καλής ποιότητας που
λαµβάνονται από την επικάλυψη σπερµάτων διαφόρων ειδών του γένους Gossyrium L και έχουν
υποστεί κάθαρση, λεύκανση και έχουν ξανθεί προσεκτικά. ∆εν πρέπει να περιέχει αντισταθµιστικές
χρωστικές ουσίες
. • Να είναι λευκό και πρακτικά άοσµο.
• Να αποτελείται από ίνες µέσου µήκους όχι µικρότερου από 10 mm και δεν περιέχει παρά µόνο
ίχνη από υπολείµµατα φύλλων, περικάρπια ή περιβλήµατα σπερµάτων ή άλλες προσµίξεις.
• Να παρουσιάζει σηµαντική αντίσταση στην τάση
. • Όταν ανακινείται ήπια, δεν αφήνει σηµαντική ποσότητα σκόνης.
• Ταυτοποίηση σύµφωνα µε
τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ελληνική Φαρµακοποιία έκδοση IV – τόµος 2).
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• Έλεγχοι καθαρότητας – ∆ιάλυµα ∆ – Οξύτητα ή αλκαλικότητα – Ξένες ίνες – Φθορισµός – Κόµβοι
– Απορροφητικά – Ουσίες διαλυτές στον αιθέρα – Εκχυλίσιµες χρωστικές ύλες –
Επιφανειοδραστικές ουσίες – Υδατοδιαλυτές ουσίες – Απώλεια κατά την ξήρανση (V.6.22) – Θειική
τέφρα - Σύµφωνα µε τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ελληνική Φαρµακοποιία έκδοση IV – τόµος
2)
. • Να διατηρείται σε ξηρό χώρο, σε συσκευασία που προφυλάσσει από τη σκόνη. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι η αποστολή δείγµατος. ¬ Οι προµηθευτές
υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που
προσφέρουν. ¬ Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να φέρουν σήµανση πιστοποίησης CE και ISO η
οποία τοποθετείται στα προσφερόµενα είδη. ¬ Ο συµµετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά
του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής του. ¬ Οι αναφερόµενες ενδείξεις να είναι γραµµένες και στην Ελληνική γλώσσα. ¬
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Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το µήκος, τη
διάµετρο. ¬ Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφεται εύκολα κατά την
µεταφορά και αποθήκευση. ¬ Α. Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα
να προβεί σε έλεγχο από ανεξάρτητο¬ εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Β. Η επιτροπή παραλαβής
µπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγµάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προµηθευτή

* Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι τεχνικά σύµφωνα µε τα είδη του πίνακα και
οι τιµές τους δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιµές των ειδών για όσα υπάρχουν στο
Παρατηρητήριο Τιµών.
•

Στην Οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιµή και ο κωδικός του είδους
στο Παρατηρητήριο Τιµών.

•

Οικονοµικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες των τιµών του Π.Τ θα απορρίπτονται.

•

Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις.

Ο
∆ΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΣ Σ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ

