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Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό
φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΟΥ 9/2020
To Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2) Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις,
3) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
4) Η με Αριθμ. Πρωτ. 50/03-02-2020 [ΑΔΑ: ΩΕΧΔ4690ΩΜ-ΤΨΞ] Απόφαση της Διοικήτριας
του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5) Την Αριθμ. Πρωτ. 1851/03-02-2020 [ΑΔΑ: Ω1Ν74690ΩΜ-ΣΗΔ] Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την
προμήθεια απόλυτων φίλτρων Α & Β Χειρουργείων και Αίθουσας Τοκετών του Νοσοκομείου,
συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης των υπαρχόντων και της τοποθέτησης των νέων,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.650,00€ + ΦΠΑ 24% [CPV: 42514310-8 φίλτρα αέρα] και
συγκεκριμένα για τα παρακάτω είδη:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

305Χ305Χ69

35

2

610Χ305Χ69

26

3

610Χ610Χ69

14

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 5.650,00€ + ΦΠΑ 24%
ή 7.006,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 1899 του Νοσοκομείου.
1.
Κριτήριο αξιολόγησης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ζητούμενων ειδών).
Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ποσοτήτων των ειδών θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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2.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του
Νοσοκομείου, μέχρι την 21η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00
3.

Στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται:
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74
του Ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
 Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε
σύμφωνα με αυτούς.
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι ημέρες από την λήξη
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Β. Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της παρούσης
Γ. Η Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ΕΥΡΩ.
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ζητούμενων
ειδών) .
Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν προσφορά για όλα τα είδη του
διαγωνισμού.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη
εκτέλεση της σύμβασης.
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται
υπόψη η τιμή ολογράφως.
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις
που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που
καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν.
3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011).
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
4.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
5.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) μήνα από την υπογραφή της.

6.
Ο τελικός ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω
δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους.) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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β. Φορολογική ενημερότητα. Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον

χρόνο της υποβολής του.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Το παρόν

πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο της υποβολής του.

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα
μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό
εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΔΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ

3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

305Χ305Χ69

35

2

610Χ305Χ69

26

3

610Χ610Χ69

14

15 φίλτρα στο ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
12 φίλτρα στο ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ Β’ ΟΡΟΦΟΥ
8 φίλτρα στο Γ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Β’ ΟΡΟΦΟΥ
10 φίλτρα στο ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
10 φίλτρα στο ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ Β’ ΟΡΟΦΟΥ
6 φίλτρα στο Γ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Β’ ΟΡΟΦΟΥ
14 φίλτρα στο Γ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Β’ ΟΡΟΦΟΥ

Όλα τα φίλτρα θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου με ικανότητα κατακράτησης 99,9% (DRY
SEAL) κλάσης Η14 κατά ΕΝ 1822 με ελαστικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης και προστατευτικό
πλέγμα (θα προσκομιστούν PROSPECTUS).
Θα διαθέτουν διηθητικό μέσο αποτελούμενο από αδιάβροχες υαλαοϊνες.
Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου, πιστοποιητικό υγιεινής και CE MARK.
Σημείωση: Η αποξήλωση των υπαρχόντων απολύτων φίλτρων και η τοποθέτηση των νέων είναι
υποχρέωση του αναδόχου σε ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν από την επίβλεψη.
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