ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
56/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
η
1 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑ, 23/09/2014
Αρ. πρωτ.: 12726/26-09-2014

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Πληροφορίες: Ε. Χαρλαύτη
Τηλ. 213 2086 517, φαξ 213 2086757, 670

prom12@kat-hosp.gr

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ME ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 26 ΑΕΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ SODEM ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΩΝ»
ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 € µε ΦΠΑ
Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και την
απόφαση του ∆Σ 30/04-09-2014, θέµα 3 (Α∆Α 7Χ1Π46906Π-ΡΟΕ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την
«Συντήρηση και επισκευή µε ανταλλακτικά 26 αεροτρύπανων τύπου SODEM και
συνδετικών (τσοκ)».
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πίστωση
: 15.000,00 € µε ΦΠΑ, βαρύνει τον προϋπολογισµό 2014-2015
Χρονική διάρκεια : ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης
Τόπος ∆ιενέργειας : ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, Αίθουσα ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 09/10/2014 έως ώρα
10:00 στο Πρωτόκολλο του
Νοσοκοµείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 09/10/2014 ώρα 10.30
στην αίθουσα ∆Σ

Ισχύς προσφορών : 4 ΜΗΝΕΣ
•
2.

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα γίνει σε ένα στάδιο.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Η συντηρήτρια εταιρία (εφεξής συντηρητής) οφείλει να προβαίνει σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των
αεροτρυπάνων (συντηρήσεις, συστάσεις για τη σωστή χρήση, το πλύσιµο και
την αποστείρωση).
2. Ο συντηρητής οφείλει να προβαίνει σε προληπτική συντήρηση των
αεροτρυπάνων και των συνδετικών (τσοκ) µία φορά το µήνα που θα
περιλαµβάνει: εξωτερικό έλεγχο, λάδωµα, ρυθµίσεις.

3. Η σύµβαση θα περιλαµβάνει εκτός των προληπτικών συντηρήσεων και
αποκατάσταση βλαβών µε ανταλλακτικά (συµπεριλαµβανοµένων και των
εξωτερικών κελύφων όταν αυτό απαιτείται).
4. Ο συντηρητής οφείλει να προσέρχεται εντός 24 ωρών (εκτός αν µεσολαβεί µη
εργάσιµη ηµέρα) από την τηλεφωνική ή έγγραφη αναγγελία βλάβης και να
αποκαθιστά αυτήν εντός (4) τεσσάρων εργασίµων ηµερών.
5. Ο συντηρητής οφείλει µετά από κάθε επίσκεψη επισκευής ή προληπτικής
συντήρησης να εκδίδει ∆ελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης, το οποίο θα
παραδίδεται στο Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
3.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες. ∆ύναται να δοθεί
παράταση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες, µε µονοµερές
δικαίωµα του Νοσοκοµείου για τους δύο (2) πρώτους µήνες (της παράτασης) και µε τη
σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου προµηθευτή για τους τυχόν επόµενους.
4.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, συνεταιρισµοί, συµπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών
προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που µπορούν να αποδείξουν µε κάθε
πρόσφορο τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειµένου του διαγωνισµού.
5.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται
µέσα σε έναν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που περιλαµβάνει τρεις επί µέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους: α) φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω
παραγράφων 6, 7, 8.
Σηµείωση: Για διευκόλυνση της επικοινωνίας των συµµετεχόντων µε την αναθέτουσα
αρχή κρίνεται απαραίτητη η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο φάκελο µε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής.
Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
•
Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου.
•
Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί µέρους κατά περίπτωση,
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
•
Τον αριθµό της διακήρυξης (56/2014), τον τίτλο του διαγωνισµού (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 26 ΑΕΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ SODEM ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΩΝ),
την επωνυµία του διενεργούντος τον διαγωνισµό (ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ) και την ηµεροµηνία
διενέργειας (09/10/2014).
6.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

O φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει µόνο υπεύθυνη
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύµφωνα µε
το συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα.
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7.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του
διαγωνιζόµενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το
αντικείµενο του διαγωνισµού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί µόνο ως προς την
ικανότητα του διαγωνιζόµενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.
8.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο
οικονοµικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.
9.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον
η προσφορά του είναι αποδεκτή µε βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες
θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή.
10.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α) ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσηµο 2% επί ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί χαρτοσήµου
ΜΤΠΥ, ψυχική υγεία 2%, φόρος προµηθευτών 8%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων 0,10% (τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) και β)
κάθε άλλη νόµιµη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόµου ή Αποφάσεως του ΥΠ. ΟΙΚ.
11. TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013), παραγρ.Ζ,
υποπαράγραφος Ζ.5, όπως ισχύει, η προθεσµία πληρωµής δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες.
12. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία.

Συνηµµένα: 1) Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης
2) Έντυπο οικονοµικής προσφοράς

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς:
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισµό «Συντήρηση και επισκευή 26
αεροτρύπανων τύπου SODEM και συνδετικών», αριθµός διακήρυξης 56/2014
Ο/Η (όνοµα)
Επώνυµο
Ονοµα & επώνυµο πατέρα
Ονοµα & επώνυµο µητέρας
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθµός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. ∆εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Π∆ 118/2007.
β.
∆εν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2,
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007).
γ.
∆εν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
δ.
Είµαι ενήµερος ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσεις και ως προς τις
υποχρεώσεις µου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
ε.
Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά µου κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι ………… …………………………
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα.
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
«Συντήρηση και επισκευή 26 αεροτρύπανων τύπου SODEM και συνδετικών», αριθµός
διακήρυξης 56/2014
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

Τιµή µονάδας
προ ΦΠΑ
Αριθµητικώς

Αξία προ ΦΠΑ
(ποσότητα Χ τιµή µονάδας)
Αριθµητικώς

Ολογράφως

Συντήρηση –
επισκευή 26
αεροτρύπανων
τύπου SODEM
και συνδετικών

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Οι ανωτέρω τιµές είναι σε ευρώ και συµπεριλαµβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής
αριθµητικώς κα της τιµής ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Εφόσον
από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

(Υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα)
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