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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Προς :
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη :
α.
β.
γ.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (ΦΕΚ 147/Α) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών.
Την με αριθμ. πρωτ. 100 /12-03-2020 [ΑΔΑ: 6ΗΙΞ4690ΩΜ-2ΥΡ] Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν.
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
Την με αριθμ. πρωτ. 4345/13-03-2020 [ΑΔΑ:6ΟΦΕ4690ΩΜ-ΞΩ4] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την ετήσια προμήθεια 400.000 τεμ. χάρτινων
σουπλά, [cpv:33772000-2] για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.042,75€+ ΦΠΑ
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν από το Νοσοκομείο και κριτήριο κατακύρωσης του
διαγωνισμού την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Συγκεκριμένα:

•
•

250.000 τεμ. χάρτινα σουπλά διαστάσεων 45x25εκ.
150.000 τεμ. χάρτινα σουπλά διαστάσεων 33x23εκ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα δείγματα των χάρτινων σουπλά τα οποία θα δοθούν από το γραφείο
υλικού του Νοσοκομείου μας. Η κατάθεση δείγματος είναι απαραίτητη.
Τα χάρτινα σουπλά θα είναι σε συσκευασία των 1.000 τεμ. και η παράδοσή τους θα γίνεται τμηματικά στην
αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή και για τις δύο διαστάσεις των χάρτινων
σουπλά.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την
προσφορά, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έως τις 24/04/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
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Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (α/α 82/19)
Ετήσια προμήθεια 400.000 τεμ. χάρτινων σουπλά για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1.Αποδέχεται τους όρους της παρούσας

πρόσκλησης.

2.Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ( εκατόν ογδόντα ) ημέρες από την λήξη προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
Β. Τεχνική προσφορά Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που
έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ).
Γ. Οικονομική προσφορά στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα οικονομικά
στοιχεία με την τιμή της προσφοράς σε ευρώ. Θα περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και η
προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς και με ΦΠΑ.
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 και απορρίπτονται.
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 του Ν.4412/2016.
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 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.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας.
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Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική
πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη
συμμετέχων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση αυτής.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί
www.hosp-alexandra.gr

στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Νοσοκομείου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Σουπλά διαστάσεων 45cm x25cm 250.000 τεμ.
2. Σουπλά διαστάσεων 33cm x23cm 150.000 τεμ.
Τα σουπλά θα είναι:
α)από λευκό χαρτί γραφής 60gr, επίπεδο (όχι γκοφρέ)
β)θα φέρουν το λογότυπο του Νοσοκομείου. (χρώμα γραφής μπλέ, σύμφωνα με το δείγμα του Νοσοκομείου)
γ) Η κατάθεση δείγματος είναι απαραίτητη. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα δείγματα του Νοσοκομείου.
δ)η συσκευασία να είναι ανά 1.000 τεμάχια για την καλύτερη χρησιμοποίησή τους από την αποθήκη υλικού και
η παράδοσή τους θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου, εντός τριών ημερών
από την έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία του νοσοκομείου.
ε)Πιστοποίηση ότι το χαρτί είναι κατάλληλο για τρόφιμα.
στ) Η προμήθεια των ειδών θα γίνει στο σύνολο.

