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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
η
1 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης
τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670
e-mail: prom3@kat-hosp.gr

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 15/2015
ΚΗΦΙΣΙΑ, 19-03-2015
αρ. πρωτ.: 6657/20-05-2015

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 42.227,00 € με ΦΠΑ
Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και την
απόφαση ΔΣ 13/12-03-2015, θέμα 2 περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την
προμήθεια Ιατρικών Αερίων
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός

: πίστωση 42.227,00 €,
προϋπολογισμός 2015, ΚΑΕ 1311

Τόπος Διενέργειας

: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ,
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 28/05/2015 έως ώρα
10:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του
Νοσοκομείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 28/05/2015 ώρα 12.00 π.μ.
στην αίθουσα ΔΣ

Ισχύς προσφορών

:

12 ΜΗΝΕΣ

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα γίνει σε ένα στάδιο.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
α/α

Περιγραφή είδους

Μονάδα
μέτρησης

Αιτούμενη
ποσότητα

Πίστωση με ΦΠΑ
(€)

1

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Ο2

λίτρο

50

36,00
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2

Ο2 ΑΕΡΙΟ σε μικρές
φιάλες

m

3

1.450

2.850,00

3

Ο2 ΑΕΡΙΟ σε μεγάλες
φιάλες

m

3

990

1.765,00

4

ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ

m

3

2

95,00

5

ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ

κιλό

4.900

21.700,00

6

ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ

λίτρο

475

725,00

7

ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ
(ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ)ΑΕΡΑΣ

m

240

800,00

8

ΦΙΑΛΕΣ CO2

κιλό

55

86,00

9

ΥΓΡΟ ΗΛΙΟΝ

λίτρο

900

13.840,00

10

ΗΛΙΟΝ 4.6

m

14

330,00

3

3

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται στους 12 μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση,
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες, με μονομερές δικαίωμα του
Νοσοκομείου για τους 2 πρώτους μήνες (της παράτασης) και με τη σύμφωνη γνώμη
του συμβασιούχου προμηθευτή για τους τυχόν επόμενους. Επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που
υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική
αναθέτουσα αρχή, η τυχόν υπογεγραμμένη σύμβαση θα διακοπεί.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα 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,

2
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ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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 είναι 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,
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθμό της διακήρυξης (15/2015), τον τίτλο του διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ), την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ)
και την ημερομηνία διενέργειας (15/04/2015).
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει μόνο υπεύθυνη
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το
συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα.
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.
Επισημαίνεται ότι:
1) Οι προσφορές θα δοθούν στις μονάδες μέτρησης που αναφέρονται στην οικεία
στήλη του πίνακα της παραγράφου 2 (κατά περίπτωση λίτρο, κυβικό μέτρο ή κιλό)
και θα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε επιπλέον κόστος (ενδεικτικά: κόστος
μεταφορικών, επικίνδυνου φορτίου, συντήρησης, ενοικίασης, καθαρισμού, βαφής
και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση) και θα είναι τελικές ανά μονάδα μέτρησης.
2) Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα παρέχουν δικούς τους περιέκτες (φιάλες κλπ).
9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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) Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
0,10%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος
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προμηθευτών 4% και β) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή
Αποφάσεως του ΥΠ. ΟΙΚ. Αν γίνουν αλλαγές, εφαρμόζονται οι κρατήσεις της
ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος.
11.

TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013), παραγρ.Ζ,
υποπαράγραφος Ζ.5, η προθεσμία πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες.
12.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Διοικητής του Νοσοκομείου
Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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 «προμήθειας Ιατρικών Αερίων»,
αριθμός διακήρυξης 15/2015
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. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ΠΔ 118/2007.
β.
Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2,
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).
γ.
Δεν 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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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών
Α/Α

Όνομα
υλικού

Αρ.
Κωδικός
μητρCPV
ώου

Κωδικός
Γενικής
Λογιστικής

Ημ/νία
ανάρτησης

Οικονομική προσφορά
Τιμή
Τιμή
Κωδικός
Τιμή
Μονά- μονάδας Εργοστάσιο
Ποσό- μονάδας
εργοΦΠΑ μονάδας
δα
προ
κατασκευής
τητα
προ
στασίου
με ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

1
2
3
Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει:
Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Προμήθειας Ιατρικών Αερίων
ΠΙΣΤΩΣΗ: 42.227,00€ 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)

