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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
12/2016

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού
Πίστωση 73.800,00 € με ΦΠΑ
Εχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και την απόφαση ΔΣ 11/29-03-2016, θέμα 40,
προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
για την ανάδειξη Αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας.
1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

Είδος διαγωνισμού

Πρόχειρος

Κριτήριο κατακύρωσης

Χαμηλότερη τιμή

Προϋπολογισμός

73.800,00 € με ΦΠΑ, προϋπολογισμός 2016

Διάρκεια σύμβασης

Ενα έτος

Κατάθεση προσφορών έως

Δευτέρα 09/05/2015, ώρα 10:00, στο πρωτόκολλο

Ημερομηνία διενέργειας

Δευτέρα 09/05/2015, ώρα 12:00

Τόπος διενέργειας

Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου

Ισχύς προσφορών

180 ημερολογιακές ημέρες

Δείγματα

Εφόσον ζητηθούν από την επιτροπή
Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση σε ένα στάδιο

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
1
2

ΕΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θηκάρια αγγειογραφίας απλά 4Fr
11cm
Θηκάρια αγγειογραφίας απλά με Αναλυτικά:
ακτινοσκιερό άκρο 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 5 τεμ 5Fr,
9Fr 11cm
25 τεμ 6Fr,
15 τεμ 7Fr,
3 τεμ 8Fr,

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
80
51
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3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

Θηκάρια αγγειογραφίας απλά με
ακτινοσκιερό άκρο 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr
23cm
Θηκάρια αγγειογραφίας απλά με
ακτινοσκιερό άκρο 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr
45cm
Οδηγοί καθετήρες 6Fr 125cm
multipurpose
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας 4Fr 110cm τύπου
pigtail
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας 4Fr 110cm ευθείς
πολλαπλών οπών
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας 4Fr 100cm τύπου
vertebral
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας 4Fr 65cm τύπου
Cobra
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας 5Fr 110cm ευθείς
πολλαπλών οπών
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας 5Fr τύπου Simmons 3
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας 5Fr τύπου SosOmni
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας 5Fr τύπου Rim
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας 5Fr 65cm τύπου
Vanschie 1,2,3.
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας
5Fr
τύπου
Multipurpose
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας υδρόφιλοι 5Fr τύπου
Cobra I και Cobra II
Διαγνωστικοί
καθετήρες
αγγειογραφίας υδρόφιλοι 5Fr τύπου
Simmons 1, Simmons
2 και
Simmons 3
Διαγνωστικοί καθετήρες τύπου BMC
5Fr, 6Fr
Διαγνωστικοί καθετήρες τύπου Bolia
4Fr 20cm και 30cm
Καθετήρες θρομβόλυσης 3Fr και 5Fr
90cm
Καθετήρες θρομβόλυσης 3Fr και 5Fr
120cm

2

3 τεμ 9Fr
Αναλυτικά:
5 τεμ 6Fr,
10 τεμ 7Fr,
5 τεμ 8Fr
(προσχηματισμένα
νεφρικές αρτηρίες)

20
για

2
10
80
50
25
25
20
20
20
15

10 τεμ, Vanschie 2,
10 τεμ Vanschie 3

20
20

Αναλυτικά:
5 τεμ Cobra I,
10 τεμ Cobra II
Αναλυτικά:
5 τεμ Simmons I,
10 τεμ Simmons II,
5 τεμ Simmons III

15

15
15

10 τεμ Bolia 4Fr 20cm,
10 τεμ Bolia 4Fr 30cm
Αναλυτικά: 3 τεμ 5Fr
Αναλυτικά:
3 τεμ 3Fr,

20
3
5
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2 τεμ 5Fr (προσοχή: οι
3Fr 120cm να μπορούν
να χρησιμοποιηθούν
ομοαξονικά με τους 5Fr
90cm)
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

37

38
39

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας
τύπου Bentson
Μετρητικά οδηγά σύρματα 0,035’’
τύπου Magic
Υδρόφιλοι οδηγοί αγγειογραφίας
απλοί, κυρτοί και ευθείς 0,018’’ ( ή
σχηματιζόμενοι)
Υδρόφιλοι οδηγοί αγγειογραφίας stiff,
κυρτοί και ευθείς 0,018’’
Υδρόφιλοι οδηγοί με επίστρωση
τύπου Μ 0,035΄΄, 180cm, κυρτοί και
σχηματιζόμενοι (shapeable)
Μικροοδηγοί αγγειοπλαστικής
0,018΄΄ standard και extra support,
ευθείς 190-300cm
Μικροοδηγοί αγγειοπλαστικής
0,018΄΄ με επικάλυψη πλατίνας και
με floppy άκρο 190-300cm
Μικροοδηγοί αγγειοπλαστικής
υδρόφιλοι 0,012΄΄ με διπλή καμπύλη
(double curve) και με γωνία 45
μοιρών.
Οδηγά σύρματα 0,018’’ 40mm τύπου
madril
Stent περιφερικά αυτοεκτεινόμενα
σε διάφορες διαμέτρους και μήκη για
οδηγό 0.018’’
Stent φορτωμένα σε μπαλόνι σε
διάφορες διαμέτρους και μήκη για
οδηγό 0.018’ και 0,014’
Κωνικά stent καρωτίδων
Μπαλόνια (αεροθάλαμοι) σε διάφορα
μήκη και διαμέτρους για οδηγό
0,018’’
Μικροθηλιές ( για οδηγό 0,018’’)
Περιφερικά εισαγόμενοι κεντρικοί
φλεβικοί καθετήρες (PICC lines) 5Fr
και 6Fr μονού και διπλού αυλού.
Σπειράματα εμβολισμού μεγάλου
μήκους 0,020’’ από πλατίνα πλήρως
επανατοποθετούμενα με μηχανική
απόσπαση, διάμετρο σπείρας 232mm και μήκος 1-60cm
Σπειράματα
εμβολισμού
0,035’’μηχανικά προωθούμενα με
μήκος 10-15cm
Σπειράματα
εμβολισμού
0,018’’

3

10
6 τεμ 180cm ,
3 τεμ 260cm
10 τεμ κυρτοί (angled),
10 τεμ ευθείς (straight) ή
20 σχηματιζόμενοι

9
20
15
50

5 standard5 extra
support

10
5

10
5
20
10
6
20
2
5 τεμ 6Fr διπλού
αυλού,
1 τεμ 5Fr μονού αυλού

6

6

5
5
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40
41

42

43

44

45

46
3.

μηχανικά προωθούμενα με μήκος
10-15cm
Βύσματα αγγειακού αποκλεισμού 38mm
Βύσματα αγγειακού αποκλεισμού 612mm
Για πρόσβαση σε
συλλογές (βελόνη
παρακέντησης , 0,018’’
Σετ εισαγωγής με micropuncture
σύρμα, ομοαξονικό
σύστημα με διαστολέα
4Fr, 0,038’’ σύρμα
Για αγγειακή πρόσβαση
(βελόνη, σύρμα 0,018,
Σετ εισαγωγής με micropuncture
τελική τοποθέτηση
σύρματος 0,035)
Προσοχή: να καλύπτουν
Αποστειρωμένα
καλύμματα τουλάχιστον κατά 1,5 μ
υπερήχων
το καλώδιο του
ηχοβολέα
Για να στηρίζεται και να
παραμένει ακίνητη και
σωστά ευθυγραμμισμένη
η κεφαλή των ασθενών
Μαξιλαράκι κεφαλής για αγγειογράφο
κατά τη διάρκεια των
DSA εγκεφάλου
(συμβατή με χρήση σε
αγγειογράφο)
Σύριγγες luer lock 2,5ml

3

5

5

400

1

100

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση μέχρι 12 μήνες,
με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους πρώτους 2 μήνες και με τη σύμφωνη
γνώμη του συμβασιούχου προμηθευτή για τους τυχόν επόμενους.
4.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην
Ελλάδα.
5.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην
ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
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6.

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 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω
παραγράφων 7, 8, 9.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
•
•
•

7.

Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του
διενεργούντος τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει 2 υπεύθυνες δηλώσεις
του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα στη διακήρυξη
υποδείγματα 1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 2) Υπόδειγμα ΥΔ για
τα στοιχεία επικοινωνίας.
8.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

O Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και αυτά είναι:
1. Τεχνική προσφορά.
2. Δηλώσεις καταγωγής των προσφερομένων υλικών και της επιχείρησης κατασκευής
του τελικού προϊόντος, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Π.Δ. 118/2007.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Πιστοποιητικά προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας (π.χ. ISO, CE κ.λ.π.)
4.Prospectus (τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων), εφόσον
ζητηθούν από την επιτροπή θα:
 πρέπει να είναι πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου του προσφερομένου
προϊόντος,
 πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που
αναγράφονται στις προσφορές,
στην αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται.
9.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο
οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.
10.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

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.
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11.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ψυχική Υγεία 2%, ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί
χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 4%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν
τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος.
12.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση γίνεται με βάση την κείμενη Νομοθεσία.
13.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
Συνημμένα:
1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας
3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας
Γεώργιος Μαχαιράς
Ακριβές αντίγραφο
Τμήμα Γραμματείας
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1. 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, για τον διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ»
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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2. Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 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, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986)
Προς ΓΝΑ ΚΑΤ
για τον διαγωνισμό
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
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 παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον
διαγωνισμό, θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω
φαξ ή στο κατωτέρω e-mail:
Ταχυδρομική
διεύθυνση
Φαξ

E-mail

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)
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ΑΔΑ: 6Φ5Ψ46906Π-ΑΞΛ
ΓΝΑ ΚΑΤ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών
Α/Α

Είδος

Κωδικός
Παρατηρητηρί
ου Τιμών

Οικονομική προσφορά
Τιμή
Π.Τ.

Εργοστάσιο
κατασκευής

Κωδικός
εργοστασίου

Ποσότητα

Τιμή
μονάδας
προ ΦΠΑ

ΦΠΑ

Τιμή
μονάδας
με ΦΠΑ

1
2
3
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
Σύνολο με ΦΠΑ
Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει:
Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας

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)

9

