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Πιεξνθνξίεο: BΑΛΑΝΗΓΑ ΜΑΡΗΑ
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Fax : 2271044311
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 51 /2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ AΔΡΗΧΝ CPV
24111500-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 22.000,00€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ
ΣΟΤ ΦΠΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ
Σόπορ

Υπόνορ Γιενέπγειαρ

διαγυνιζμού

Γιαγυνιζμού

Σελική Ζμεπομηνία
Τποβολήρ Πποζθοπών

ΓΔΝΗΚΟ

Ζκεξνκελία:18-9-2018

Ζκεξνκελία:17-9-2018

ΝΟΟΚΟ

Ζκέξα: Σπίηη

Ζκέξα: Γεςηέπα

ΜΔΗΟ

Ώξα:12:00 μ.μ

Ώξα:10:00 π.μ

Κπιηήπιο

Πποϋπολογι

Καηακύπυζηρ

ζμόρ
Γαπάνηρ

Πλέον
ςμθέποςζα από
Οικονομική
άποτη Πποζθοπά
Αποκλειζηικά

ΥΗΟΤ

Βάζη ηηρ Σιμήρ

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υίος, έσονηαρ ςπότη:
Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν:
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22.000€με
ΦΠΑ

1. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ
κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007).
2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
5. Σνπ ΠΓ 80/2016 "Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΔΚ 145/5-8-2016 ηεχρνο Α) θαη ηνπ
Ν.4152/2013 ΄΄Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Ν.4046/12, 4093/12 θαη 4127/13΄΄
6. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α’107/09.05.2013), Τπνπαξάγξαθνο Ε.5 «πλαιιαγέο κεηαμχ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ» θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο
Οδεγίαο 2011/7/ΔΔ, αλαθνξηθά κε ην επηηφθην ππεξεκεξίαο.
7. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο,
ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα".
8. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014
λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ).

άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην

ηηκψλ (πεξί

9. Σνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”
10. Σνπ Ν.4497/2017 Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο
επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. (Άξζξν 107 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412.2016)
11. Tνπ Ν.4542/1-6-2018 ΦΔΚ Α΄95/2018 Ρπζκίζεηο ΔΚΑΠΤ
Β. Τις αποθάζεις:


Σελ κε αξηζ.20/13-6-2018 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.Υίνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ



Σα ππ΄ αξ.4747/20-9-2016 ,4972/6-10-2016 θαη 4963/5-10-2016 έγγξαθα ηεο ΔΠΤ.



Σελ 1049/2018 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηε δέζκεπζε ηεο πίζησζεο.(ΑΓΑ:7Υ6Φ469073ΤΥ9)



Σελ κε Α.Π.6163/23-5-2016 δηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ .



Σελ 12/16-6-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.



Tελ 27/5-9-2018 απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο.
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ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ

γηα ηελ πξνκήζεηα

«ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ» (CPV 24111500-0)

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 22.000€ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
πλέον ςμθέποςζα από Οικονομική άποτη Πποζθοπά Αποκλειζηικά Βάζει ηηρ Σιμήρ.
Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζηo Γενικό Νοζοκομείο Υίος, ζηιρ 18-9-2018, ημέπα Σπίηη και ώπα
12:00 μ.μ από ηην απμόδια επιηποπή.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γεληθφ
Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σμήμα Ππυηοκόλλος έυρ 17-9-2018, ημέπα
Γεςηέπα και ώπα 14:00 μ.μ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε.
Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δακηςλογπαθημένη ζε δύο ένηςπα (ηεσνική-οικονομική πποζθοπά)
ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη
λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ
δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή.
O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελδείμεηο:
- Ζ λέξη «ΠΡΟΦΟΡΑ».
- Ο πλήπηρ ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ Τπηπεζίαρ πος διενεπγεί ηον διαγυνιζμό.
- Ο απιθμόρ ηηρ διακήπςξηρ.
- Ζ ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού.
- Σα ζηοισεία ηος αποζηολέα.
ηον κςπίυρ θάκελο ηοποθεηούνηαι:
 Κλειζηόρ Τπο-θάκελορ με ηην ένδειξη «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε δχν
ένηςπα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κλειζηόρ Τπο-θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ
ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν ένηςπα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κλειζηόρ Τπο-θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δχν ένηςπα
(Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ΜΟΝΟ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επί ποινή
απόππιτηρ. Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη αλά ηεκάρην ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ
εηδψλ ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ
επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011
άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ
πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα
είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο. Eπίζεο, ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παπαηηπηηηπίος Σιμών. Αλ
δελ ππάξρεη αληηζηνηρία:
 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986) και
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λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο πνπ λα
επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, (κε νπνηνλδήπνηε θνξέα)

Ζ Οικονομική Πποζθοπά δεν θα ππέπει να ςπεπβαίνει ηον ςνολικό Πποϋπολογιζμό.
Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι για ηο ζύνολο ηηρ κάθε ομάδαρ ειδών ή για ηο κάθε είδορ συπιζηά.
Οι θάκελοι ηυν Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ, ηηρ Σεσνικήρ και Οικονομικήρ πποζθοπάρ θα
θέποςν και ηιρ ενδείξειρ ηος κςπίυρ θακέλος.
H οικονομική πποζθοπά να καηαηεθεί και ζε ηλεκηπονική μοπθή ( CD ).
Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα
έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε
ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ
επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε,
ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή
βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα,
ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ
ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δεν επιηπέπεηαι λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή
ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αλλά μόνο ηη διεςκπίνιζη ή
ζςμπλήπυζη, ακόμη και με νέα έγγπαθα, εγγπάθυν ή δικαιολογηηικών πος έσοςν ήδη ςποβληθεί.
ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014.
Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλήζνπλ, κέζα ζε εχινγε
πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη
αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά
ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ
θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη
30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί
κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο δηαθήξπμεο.
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Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο .Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε επξψ ζχκθσλα
κε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ.113/2010 θαη ζην Ν. 4152/2013 , κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο.
Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα,
φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο
ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
1. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. (http://www.eprocurement.gov.gr) θαη
ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (www.xioshosp.gr)
2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ : Όξνη δηαθήξπμεο,
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
3.

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (ηει: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr)

4.

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη –
Γηαηάμεηο».
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Αναθέηοςζα Απσή

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ XIOY

Σίηλορ ππομήθειαρ/ CPV

ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΔΡΗΑ (CPV 24111500-0)

Πποϋπολογιζμόρ Γαπάνηρ

22.000€ με ΦΠΑ

Υπημαηοδόηηζη

 ΚΑΔ 1613
 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : ΑΓΑ:7Υ6Φ469073-ΤΥ9

Σόπορ Τποβολήρ
Πποζθοπών

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα
Πξσηνθφιινπ)
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε
απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα
ζε:

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ

θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο
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ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.
Σπόπορ Τποβολήρ
Πποζθοπών
Καηαληκηική Ζμεπομηνία
Τποβολήρ Πποζθοπών
Ζμεπομηνία Γιεξαγυγήρ
Γιαγυνιζμού

Σόπορ Γιεξαγυγήρ
Γιαγυνιζμού
Γημοζιόηηηα
Ζμεπομηνία δημοζίεςζηρ
Γιάπκεια ζύμβαζηρ
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών

θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο

17-9-2018 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 14:00μ.μ.

18-9-2018 ημέπα Σπίηη και ώπα 12:00μ.μ.

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ (Γξ. Πξνκεζεηψλ)
 ΚΖΜΓΖ
 www.xioshosp.gr
5-9-2018
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ)
Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-άπθπο 93

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
(όλα ειρ διπλούν)

1. Τπεύθςνη Γήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄.
 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο
Γ΄.
 Ζ εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη κεηά
ηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξν ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δεν
απαιηείηαι βεβαίυζη ηος γνήζιος ηηρ ςπογπαθήρ απφ
αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ).
 Σελ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ,
Ο.Δ θαη Δ.Δ νη δηαρεηξηζηέο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ ν
δηεπζχλνληαο ζχκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ.
2. Τπεύθςνη Γήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζηελ νπνία λα
δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
3. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο
4. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα
αληηπξνζψπσλ.
5. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα.
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6. Όια ηα έγγξαθα θέξνπλ απαξαίηεηα ηελ ζθξαγίδα ηεο
εηαηξείαο.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94
1. Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ
θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄
Απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ
είδνπο (θσδηθφο εηαηξείαο)
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ
ΝΟΜΗΜΑ

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΦΟΡΑ

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ζ
ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3)
πκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄, ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν επί ποινή αποππίτευρ.
Διιεληθή
Δπξψ (€)
1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα
γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο
(Άξζξν 117 παξ. 4), νπφηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ
ηερληθννηθνλνκηθήο.
2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο
δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ
ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη
πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, φια ηα πξαθηηθά
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα νπνία δηαηππψλεη επαξθψο
αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή κε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην αξκφδην
φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ:
 ηελ καηακύπυζη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο.
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ
εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο ή γηα ην θάζε είδνο ρσξηζηά σο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄. Οη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
απνξξίπηνληαη.
Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ
ην δεηνχκελν απνξξίπηνληαη.
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ΚΡΗΣΖΡΗΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά
Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο.



Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
ύμθυνα με ηο άπθπο 127 ηος Ν. 4412/2016

ΔΝΣΑΔΗ

ΔΓΓΤΖΔΗ

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ
ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα
ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο
θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο
είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε
έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε
ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία
απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηος
Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ
άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί
δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ
δηνηθεηηθφ φξγαλν.

Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί
ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.4412/2016
Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ ηεο ζχκβαζεο πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.4412/2016

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν
Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα
πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ
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ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ–
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ

νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ:
Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο.
 Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ.
 Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.
 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ
ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά
ηηκή.
Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3)
ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη
ζρεηηθή αλαθνίλσζε δεηψληαο ηνπ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο ειρ διπλούν, (λ.4412/2016 άξζξν 80) ηα νπνία πξέπεη
λα είλαη ζε ηζρχ θαη ηα νπνία ειέγρεη ε επηηξνπή, πξνζθνκίδνληαο
πξαθηηθφ ζην Γ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε (λ.4412/2016 άξζξν 103
παξ.6)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο
(λ.4412/2016 άξζξν 105) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύηζη
καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 5% ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ (συπίρ
ηον Φ.Π.Α.)
ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν
αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη
έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.
Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ
εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία
ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ
Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα
όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-ΔηαηάμεηοΟδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην
δηθαίσκα:
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ
δηαγσληζκνχ
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ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή
ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο
Γηαθήξπμεο
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη
ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
δ. γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 106 παξ. 1-5.
ηνπ λ.4412/2016.

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ
άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ
ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.
Ζ παξαιαβή – παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα

ΠΑΡΑΓΟΖ –
ΠΑΡΑΛΑΒΖ

επηηξνπή, πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα νξηζηεί κε
ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο.

H ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ

ΔΛΔΝΖ
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ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Ε ΦΙΑΛΕ
Οι προδιαγραφζσ αυτζσ αφοροφν διακίνθςθ φιαλϊν ιατρικϊν αερίων. Οι φιάλεσ που κα περιζχουν ιατρικά
αζρια κα είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικζσ για τθν αποκικευςθ του αερίου ςε αμιγϊσ αζρια μορφι ι
υγροποιθμζνο υπό πίεςθ. Θα φζρουν ειδικά κλείςτρα αςφαλι και ςθμάνςεισ (χρωματιςμζνεσ και
αναγραφόμενεσ ενδείξεισ) ςχετικζσ με τθν τυποποίθςθ των φιαλϊν και τα αζρια που περιζχουν, όπωσ
ορίηονται από τον νόμο και τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Τπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ,
Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ε.Λ.Ο.Σ). Οι χρωματιςμοί και τα κλείςτρα των φιαλϊν κα είναι
ςφμφωνα με τα άρκρα 15 και 17 τθσ Τπουργικισ απόφαςθσ 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) και οι
επιπλζον επιςθμάνςεισ για τισ φιάλεσ Νοςοκομειακϊν αερίων κα είναι ςφμφωνεσ με τθν Τ.Α 10451/929/88
(Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Η πίεςθ ςτισ φιάλεσ ιατρικϊν αερίων που βρίςκονται ςε αζρια μορφι κακορίηονται για
κάκε είδοσ ιατρικοφ αεριοφ ςτθν τεχνικι οδθγία ΣΕΕ 2491/86. Για τθν ςιμανςθ των φιαλϊν ιςχφει το άρκρο 3
τθσ Τ.Α 1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).
Οι ανάγκεσ του Νοςοκομείου Χίου (κατά προςζγγιςθ), φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα.
Είδοσ

Μον. μζτρ.

Α. Οξυγόνο (O2) (φιάλεσ των 10 m3 )
Β. Οξυγόνο (O2) (φιάλεσ του 1 m3 )
Γ. Οξυγόνο (O2) (φιάλεσ των 2 m3 )
Δ. Διοξείδιο του Άνκρακα (CO2) (φιάλεσ των 6 kg)
Ε. Πρωτοξείδιο του Αηϊτου (N2O) (φιάλεσ των 28-38 kg)
τ. Τδραυλικι Δοκιμι 15 φιάλεσ Αντικατάςταςθ Κλείςτρου.
Οι τιμζσ προςφοράσ κα δοκοφν ξεχωριςτά για κάκε είδοσ.
α) Για το Οξυγόνο (Ο2) (φιάλεσ των 10 m 3 ), οι προςφορζσ κα δοκοφν ανά τεμάχιο.
β) Για τισ φιάλεσ Οξυγόνου (Ο2) του 1 nm3 και των 2 nm3 οι προςφορζσ κα δοκοφν ανά τεμάχιο.
γ) Για το Πρωτοξείδιο του Αηϊτου (N2O) και το Διοξείδιο του Άνκρακα (CΟ2) οι προςφορζσ κα δοκοφν ανά
κιλό (kg).
δ) Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει επίςθσ να δϊςουν προςφορζσ για δοκιμι φιαλϊν και κλείςτρο φιάλθσ.
H κακαρότθτα του αερίου Οξυγόνου, του πρωτοξειδίου του Αηϊτου και του διοξειδίου του άνκρακα CO2 κα
είναι όπωσ κακορίηεται από τον Ε.Ο.Φ και τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ.
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(Περιεκτικότθτα Ο2 99,5%, περιεκτικότθτα ΝΟ2 >98%, απαλλαγμζνα από αλκαλικότθτεσ, οξφτθτεσ, αλογόνα
,υδρόκειο, μεκάνιο, φωςφίνθ, υγραςία κλπ.).
Ο προμθκευτισ που κα αναδειχκεί υποχρεοφται να παραδίδει τισ ποςότθτεσ των αερίων εντόσ ςιδθροφιαλϊν
ςτθν κεντρικι αποκικθ του Νοςοκομείου παρουςία τθσ επιτροπισ παραλαβισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ 7:00π.μ. – 14:30μ.μ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των φιαλϊν από τον προμθκευτι δεν κα υπερβαίνει τισ 24
ϊρεσ (ςυνολικόσ χρόνοσ για τθν παραλαβι, πλιρωςθ και επιςτροφι) από τθν θμερομθνία ειδοποίθςισ του και
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου. Όλεσ οι φιάλεσ που παραδίδονται ςτο Νοςοκομείο από τον
προμθκευτι, κα ςυνοδεφονται από αυτοκόλλθτθ ταινία ςτθν οποία κα αναγράφονται: α) παρτίδα
εμφιάλωςθσ, β) θμερομθνία εμφιάλωςθσ, γ) προβλεπόμενθ θμερομθνία κατανάλωςθσ του περιεχόμενου
ιατρικοφ αερίου. Σο Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα ελζγχου τθσ ςφςταςθσ του περιεχομζνου των φιαλϊν. Αν το
Νοςοκομείο απορρίψει τθν παραδιδόμενθ παρτίδα ιατρικοφ αερίου, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθν
αντικαταςτιςει με δικά του ζξοδα 24ϊρου. ε περίπτωςθ που δεν παραδίδονται τα υπό προμικεια υλικά μζςα
ςτα χρονικά όρια που παρζχονται ςτον προμθκευτι, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το άρκρο 32 του
Π.Δ. 394/96 (Κ.Π.Δ.) κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ φόρτωςθ – παράδοςθ. τθν τιμι του προϊόντοσ
περιλαμβάνονται τα ζξοδα μεταφοράσ και όλα τα ενδιάμεςα ζξοδα τα οποία βαρφνουν τθν εταιρεία μζχρι τθν
παράδοςι του προϊόντοσ ςτο Νοςοκομείο μασ. Τποχρζωςθ τθσ εταιρείασ είναι να παραλαμβάνει τισ άδειεσ
φιάλεσ και να παραδίδει τισ γεμάτεσ ςτο χϊρο τθσ κεντρικισ αποκικθσ του Νοςοκομείου. ε περίπτωςθ που το
Νοςοκομείο υποςτεί βλάβθ λόγω αδυναμίασ του προμθκευτι να προμθκεφςει ιατρικά αζρια, τθν ευκφνθ
φζρει ο προμθκευτισ. Ο προμθκευτισ οφείλει να εφαρμόηει τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί διακίνθςθσ,
αποκικευςθσ και ελζγχου των φιαλϊν ιατρικϊν αερίων. Συχόν αποςτολι φιαλϊν ςτισ οποίεσ δεν κα ζχουν
τθρθκεί οι κανονιςμοί, δεν κα παραλαμβάνονται από το Νοςοκομείο και κα είναι αιτία καταγγελίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Οι φιάλεσ κα πρζπει να είναι χρωματιςμζνεσ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ
Οργανιςμοφ Συποποίθςθσ (ΕΛΟΣ) και τθσ Σ.Ο.ΣΕ.Ε. 2491/86 και του άρκρου 3 τθσ Τ.Α 1045/929/88 ΦΕΚ
370/Β/9-6-88.  Οξυγόνο: Άςπρο χρϊμα με κλείςτρο κθλυκό δεξιόςτροφο διαμζτρου 22,91 mm και βιματοσ
1,814 mm.
 Πρωτοξείδιο του αηϊτου: Μπλε χρϊμα με κλείςτρο κθλυκό δεξιόςτροφο διαμζτρου 26mm και βιματοσ
1,50mm.
 Άηωτο: Μαφρο χρϊμα με κλείςτρο αρςενικό δεξιόςτροφο διαμζτρου 21,7mm και βιματοσ 1,814 mm.
 Διοξείδιο του άνκρακα: Γκρι χρϊμα με κλείςτρο αρςενικό δεξιόςτροφο διαμζτρου 21,7mm και βιματοσ
1,814mm.
Ο προμθκευτισ πρζπει να κατακζςει με ποινι απόρριψθσ με τθν προςφορά του τθν άδεια παραγωγισ και
εμφιάλωςθσ ιατρικϊν αερίων που χορθγοφνται από τον Ε.Ο.Φ και τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν λειτουργία των
εργοςτάςιων παραγωγισ τουσ ΣΕΣ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ Όλεσ οι φιάλεσ που χρθςιμοποιοφνται από
τον προμθκευτι κα ζχουν περάςει το επιβαλλόμενο από τθν Νομοκεςία τεςτ υδραυλικισ δοκιμισ ςφμφωνα με
τθν ΤΑ 14165/Φ17.4/373/28.7.93 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 15). Θα βρίςκονται δε εντόσ των χρονικϊν ορίων τθσ ιςχφοσ
του ελζγχου. Θα διακζτουν εξοπλιςμό για υδραυλικζσ δοκιμζσ φιαλϊν αντοχισ 300 Atm. (Να προςκομιςκεί
πιςτοποιθτικό του Ε.Λ.Ο.Σ).
ΚΛΕΙΣΡΑ ΦΙΑΛΩΝ Σα κλείςτρα των φιαλϊν κα είναι καινοφργια και κα πλθροφν τουσ κανόνεσ καλισ
λειτουργίασ και αςφάλειασ και τισ προδιαγραφζσ του Ε.Λ.Ο.Σ.
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για τισ φιάλεσ Οξυγόνου των 10 nm3 , Πεπιεςμζνου Αζρα και Αηϊτου, ο ςυνολικόσ όγκοσ
αερίου (ςε nm3 ) που παραλαμβάνεται υπολογίηεται από τον παρακάτω τφπο: V=Vφ.Pφ.Σ/Ρ.Σφ όπου Vφ : ο
όγκοσ τθσ φιάλθσ ςε m3 Pφ : θ μετροφμενθ πίεςθ του αερίου μζςα ςτθ φιάλθ ςε bar Σ : θ κερμοκραςία
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αναφοράσ ςε οC (= 15 οC + 273 = 288 οC) Ρ : θ ατμοςφαιρικι πίεςθ (= 1 bar) Σφ : θ κατά τθν παραλαβι
μετροφμενθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ςε οC
Παράδειγμα: Μια φιάλθ όγκου Vφ = 50 lit = 0,050 m3 , που περιζχει αζριο ςε πίεςθ pφ = 200 bar, ςε
κερμοκραςία περιβάλλοντοσ Σφ = 20οC, δίνει από τθν παραπάνω ςχζςθ VN = 9,83 nm3 . Η ίδια φιάλθ, ςτθν
ίδια κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, όταν ζχει πίεςθ 140 bar δίνει όγκο VN = 6,88 nm3 . Η πιςτοποίθςθ τθσ
ποςότθτασ όγκου αερίου ςε nm3 κα γίνεται με ζλεγχο όλων των φιαλϊν που παραδίδονται από τον
προμθκευτι, εάν ο αρικμόσ των φιαλϊν είναι μζχρι δζκα (10). Αν οι φιάλεσ είναι πάνω από 10 κα γίνεται
δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ ςε δζκα (10) φιάλεσ και κα βγαίνει ο μζςοσ όροσ. Ο ζλεγχοσ κα γίνεται μετρϊντασ
τθν πίεςθ του αερίου τθσ φιάλθσ Ρ Φ (ςε bar), κακϊσ και τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ Σφ (ςε οC) κατά τθν
παραλαβι. Ωσ όγκο φιάλθσ VΦ (ςε m3 ) κα κεωροφμε αυτόν που αναγράφεται ςτθν εκάςτοτε φιάλθ.
Αντικακιςτϊντασ τα γνωςτά μεγζκθ ςτον πιο πάνω τφπο προκφπτει ο ηθτοφμενοσ όγκοσ ςε nm3 . Οι φιάλεσ
Οξυγόνου του 1 και των 2 nm3 θα παραλαμβάνονται με βάςη τον αριθμό των φιαλών που παραδίνονται
από τον προμηθευτή, εφ’ όςον η πίεςη κάθε φιάλησ είναι τουλάχιςτον 150 bar. Σε περίπτωςη που η πίεςη
είναι μικρότερη, η φιάλη δεν θα παραλαμβάνεται.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άπθπο 8 Ν.1599/1986)
Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ

Ο – Ζ Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν
Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
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Αξηζκφο Γειηίνπ
Σαπηφηεηαο:

Σει:

Ζκεξ/ληα έθδνζεο
Σαπηφηεηαο :
Σφπνο
Καηνηθίαο:

Οδφο:

Αξηζ:

Σ
Κ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ
(Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο
κνπ:
α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο ………………………….
β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ
θαη ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο.
γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή
νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008
ζ.42), ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο
Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή
ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE
C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), iv) ηξνκνθξαηηθά
εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο,
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο
Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005,
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), vi)
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο,
ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο
ρξεσθνπίαο.
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ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.
ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε
παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο
δηαηάμεηο λφκνπ.
δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη
……………………………….. κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα.
ε)δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138
θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.
ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη
ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ.
η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε.
θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή
έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή
κνπ . (4)
Ζκεξνκελία:

/

/

Ο – Ζ Γει.
(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ
απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο
απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.
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ΣΗΜΖ ΜΔ ΦΠΑ

1

2

ΔΧ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΧΝ 22.000€ ΜΔ ΦΠΑ:
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