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ΘΕΜΑ

:

Αρ. Πρωτ 4158

« Πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαηφπηλ ζπιινγήο θιεηζηψλ
πξνζθνξψλ, γηα ηελ εηήζηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ αλάδνρε εηαηξεία γηα ηελ «
ςνηήπηζη ηος Κοσλιοθόπος Αεποζςμπιεζηή ιαηπικού αέπα», πξνθεηκέλνπ
λα θαιπθζνχλ νη εηήζηεο αλάγθεο ηνπ Μνζνθνκείνπ, πξνυπνινγηζκφο 1.970,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ23%.

ΥΕΣ.

: 1. Μ.2286/95 η.Α΄ «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ
ζεκάησλ»
2. Μ. 3329/05 η.Α΄ « Εζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Ινηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
3. Σν άξζξν 27 παξ. 11 ηνπ N.3867/2010 (κέρξη 45.000,00€) δελ ρξεηάδεηαη
έγθξηζε απφ άιιν φξγαλν
4. ΦΕΙ 261/09.12.2013 άξζξν 18 « Επαλαθνξά θαζεζηψηνο δηαζχλδεζεο ησλ
λνζνθνκείσλ (γ) Σα θάησζη απηνηειή λνζνθνκεία ηνπ ΕΤ δηαζπλδένληαη θαη
ιεηηνπξγνχλ εθεμήο ππφ ηελ επνπηεία εληαίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο: (1)
≪Γ.Μ. Παίδσλ Πεληέιεο≫ θαη (2) ≪Γ.Μ.Α. ηζκαλφγιεην − ≪Ακαιία Φιέκηγθ≫≫.
5. Σνλ Μ. 4213/2013 « Επαλαθνξά θαζεζηψηνο δηαζχλδεζεο ησλ λνζνθνκείσλ (
γ) Σα θάησζη απηνηειή λνζνθνκεία ηνπ ΕΤ δηαζπλδένληαη θαη ιεηηνπξγνχλ εθεμήο
ππφ ηελ επνπηεία εληαίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο: (1) ≪Γ.Μ. Παίδσλ
Πεληέιεο≫ θαη (2) ≪Γ.Μ.Α. ηζκαλφγιεην − ≪Ακαιία Φιέκηγθ≫≫ (ΦΕΙ
261/09.12.2013 άξζξν 18), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε .
6. Σελ αξ. πξση. Τ10β/Γ.Π. νηθ. 5512/20.01.2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ
νπνία νξίζηεθε ν θνο Ζνχκπνο Αξηζηείδεο αλαπιεξσηήο Δηνηθεηήο ηνπ Γ.Μ. Παίδσλ
Πεληέιεο (ΦΕΙ 42/31.1.2014 η. ΤΟΔΔ).
7. Σελ αξ. Τ10β/Γ.Π.νηθ.2014 22290/33431/14.04.2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε
ζρεηηθά κε ην νξηζκφ Ινηλήο Δηνηθήηξηαο ησλ δηαζπλδεφκελσλ λνζνθνκείσλ
Γ.Μ.ΑΣΣΘΙΗ « ΘΛΑΜΟΓΚΕΘΟ» -ΑΛΑΚΘΑ ΦΚΕΛΘΓΙ»» θαη Γ.Μ.Παίδσλ Πεληέιεο»
(ΦΕΙ. 216/16-04-2014).
8. Σελ αξ. 15ε/03.07.2014 Απφθαζε Δ.. ηνπ Γ.Μ. Αηηηθήο « ΘΛΑΜΟΓΚΕΘΟΑΛΑΚΘΑ ΦΚΕΛΘΜΓΙ» θαη ηνπ δηαζπλδεφκελνπ ζε απηφ Γ.Μ. Παίδσλ Πεληέιεο,
ζρεηηθά κε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αλαπιεξσηέο Δηνηθεηέο (ΑΔΑ
6Π1Χ4690Χ5-Η6Ζ).
9. ΠΔ118/07 ΦΕΙ 150/10.7.007 η. Α
10. Μ.4281/2014
11. Σελ αξ.906/27.01.2015 έγγξαθν αλαγθαηφηεηαο ηεο Σερληθήο Τπνδ/λζεο
12.Σελ αξ.3607/26.03.2015 Απφθαζε Αλ. Δηνηθεηή ζρεηηθά κε έγθξηζε

ζθνπηκφηεηαο θαη δηελέξγεηαο ( ΑΔΑ 7ΔΣΦ469Η24-515).

1. Σν Μνζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά, πξνβαίλεη
ζηελ δηελέξγεηα Ππόζκληζηρ ενδιαθέπονηορ κε ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ πξνζθνξψλ, κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή , γηα ηελ εηήζηα παξνρή ππεξεζηψλ
απφ αλάδνρε εηαηξεία γηα ηελ «Δηήζια ςνηήπηζη ηος Κοσλιοθόπος Αεποζςμπιεζηή
ιαηπικού αέπα » θαη ζαο θαιεί λα ππνβάιεηε ζε θιεηζηφ πξσηνθνιιεκέλν θάθειν, ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ζην Γξαθείν
Πξνκεζεηψλ.
Ανηικείμενο ηηρ ππόζκληζηρ είλαη ε εηήζηα παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ζπληήξεζε νπ
Ινριηνθφξνπ Αεξνζπκπηεζηή ηαηξηθνχ αέξα ηνπ Μνζνθνκείνπ.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 1.970,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 23%
Κπιηήπιο καηακύπυζηρ : σαμηλόηεπη ηιμή

ΤΜΒΑΗ : Δνόρ έηοςρ
Εθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Δηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, Θα πξέπεη λα θέξεη ηελ
έλδεημε «Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία».
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εκαηόν
ογδόνηα (180) ημεπολογιακών ημεπών απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ζην site ηεο ΔΘΑΤΓΕΘΑ, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Μνζνθνκείνπ
(www.paidon-pentelis.gr ), ζην Ιεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ (ΕΗΔΗ).
Τποβολή πποζθοπάρ: Η ππνβνιή πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεηαη θάζε κέξα απφ ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μνζνθνκείνπ.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηδηνρείξσο, ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηε
δηεχζπλζε: Θππνθξάηνπο 8, Π. Πεληέιε ΣΙ 15236 ηελ παξαθάησ
εκεξνκελία θαη ψξα.
Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ηεο
Τπεξεζίαο , πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Τποβολή πποζθοπών έσο ηελ 30 /04/2015 , εκέξα ΠΕΛΠΣΗ θαη ψξα 14.30κ.κ
Αποζθπάγιζη πποζθοπών: 31/04/2015 εκέξα ΠΑΡΑΙΕΤΗ θαη ψξα 09.00π.κ
H αξιολόγηζη
ηυν
ζςζηαθείζα επιηποπή.

ςποβληθένηυν

πποζθοπών

θα διενεπγηθεί από

ηην

2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
2.1Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή
ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο απηώλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην
αληηθείκελν ηεο ππό αλάζεζεο ππεξεζίαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ
Ειιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.) ή ηνπ
Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (Ε.Ο.Φ.) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηε Σπκθσλία Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ
Εκπνξίνπ, ε νπνία θπξώζεθε κε ην Ν.2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξώλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ ηνπ Γύξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο
Οδεγίαο 2004/18/ΕΚ (αξ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή πξνεξρόκελα από ηξίηεο ρώξεο
πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Ε.Ε. θαη ηα νπνία πιεξνύλ
ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνύζαο.
2.2Οη ελώζεηο πξνζώπσλ δελ ππνρξενύληαη λα πεξηβιεζνύλ νξηζκέλε λνκηθή
κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ωζηόζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε
δηαθεξπζζόκελε κε ηελ παξνύζα Υπεξεζία θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζώπσλ
ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνύηαη, εθ’ όζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Σύκβαζεο, λα δεηήζεη από ηελ έλσζε λα
πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή,
ππνρξενύηαη λα ην πξάμεη.
2.3 Τα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Ειιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πξέπεη λα είλαη
εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα θαη λα
πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθό. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ
εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε
επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα
πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθό, θαηά ηα νξηδόκελα
ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Δ. 60/2007.
2.4
Να δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλν Σύζηεκα Δηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (EN ISO
9001:2008) γηα ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθώλ αεξίσλ
θαη γηα εκπνξία, δηάζεζε, δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ
θαη
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθώλ αεξίσλ.
2.5 Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ
πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηε ΔΥ8δ/1348/2004
2.6 Να είλαη ζηειερσκέλνο κε πηπρηνύρν Μεραλνιόγν ή Ηιεθηξνιόγν Π.Ε ή Τ.Ε. ν
νπνίνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αλάιεςε θαη νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ.
2.7 Να δηαζέηεη ηερληθνύο (ζπλεξγεία) πνπ λα θαηέρνπλ άδεηα ηερλίηε ηαηξηθώλ
αεξίσλ ζύκθσλα κε ην ΠΔ 55/2000.
2.8 Οη δηαγσληδόκελνη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
βεβαίσζε όηη έιαβαλ πιήξε γλώζε ησλ εηδηθώλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ, ηελ νπνία
κπνξνύλ λα πάξνπλ από ηελ Τερληθή Υπεξεζία, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Α. Κλειζηόρ θάκελορ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηα οποία δηαγσληδφκελνη
νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, με ηην ένδειξη,
“ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ” και ο οποίορ θα πεπιέσει:
1.1. Τπεύθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Μ. 1599/1986, &
Μ.4250/2014 ( ΦΕΙ74/26-03-2014), όπυρ εκάζηοηε ιζσύει, πος θα θέπει
ημεπομηνία ηυν ηελεςηαίυν 30 ημεπολογιακών ημεπών ππο ηηρ
καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ πποζθοπών, ζηελ νπνία :
α) Μα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.

β) Μα δειψλεηαη φηη, κέρξη
θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο,
νη
πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε:
1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα
θάπνην απφ ηα αθφινπζα:

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.
1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ.

δσξνδνθία φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο Πξάμεο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Λαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΙΕΠΠΑ
ηνπ πκβνπιίνπ.

απάηε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ Ινηλνηήησλ.

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΕΟΙ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Θνπλίνπ 1991 γηα ηελ πξφιεςε
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
2.Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο,
ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο
3.Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Ιψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο
4. Δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
5.Είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
6.Είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Επηκειεηήξην (θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο) ή αζθνχλ
γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα.
7.Δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή
εθθαζάξηζε ηνπ Μ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν
γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο
ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο
(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα)
γ) Μα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην ΠΔ 118/07 θαηά ην ζηάδην ηεο
θαηαθχξσζεο, φπνηε δεηεζνχλ απφ ην Μνζνθνκείν
δ) Μα δειψλνληαη φηη δελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
ε) Μα δειψλνληαη εάλ έρεη ππνβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ή πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ
δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Εάλ ε πνηλή ηνπ
απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν απηφ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα.
ζη) Μα δειψλεηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη
ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη ζχκθσλα κε απηνχο ζπλέηαμε ηελ πξνζθνξά ηνπ.
δ) Μα δειψλεηαη φηη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη
αθξηβή.

1.2. Δπικσρωμένα αντίγραυα ησλ ζρεηηθώλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ & πηπρίσλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ άρθρο 2.6 & 2.7 θαζώο θαη επηθπξσκέλν
αληίγξαθν Καηάζηαζεο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο από ηελ νπνίαλ ζα απνδεηθλύεηαη ε
απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ.
1.3. Βεβαιώσεις η/και σσμβάσεις κε λνζνθνκεία πνπ λα απνδεηθλύεηαη ε
εκπεηξία ηνπ ππνςήθηνπ.
1.4. Αντίγραυο πιστοποιητικού νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ
πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηε ΔΥ8δ/1348/2004.
1.5. Αντίγραυο πιστοποιητικού, γηα Σύζηεκα Δηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (EN ISO
9001:2008) γηα ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθώλ αεξίσλ
θαη γηα εκπνξία, δηάζεζε, δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ
θαη
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθώλ αεξίσλ

1.6. Βεβαίωση ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ όηη έιαβαλ πιήξε γλώζε
ησλ εηδηθώλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ
Η μη ζςμμόπθυζη ππορ ηιρ αναγκαίερ ελάσιζηερ ανυηέπυ απαιηήζειρ
ζςνεπάγεηαι ηην απόππιτη ηηρ πποζθοπάρ.
Β. Κλειζηόρ θάκελορ
κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπος
ηοποθεηείηαι η ηεσνική πποζθοπά ζε δύο ανηίγπαθα κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο.
Γ. Κλειζηόρ θάκελορ
κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ
ηνπνζεηείηαη ε οικονομική πποζθοπά ζε δύο ανηίγπαθα θαη ζα πεξηέρεη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ην πνζνζηφ Φ.Π.A. (%)
ζην νπνίν ππάγνληαη νη ππεξεζίεο θαη ζα βαξχλεη ην θνξέα, θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηεο
πξνζθνξάο.
Ανηιπποζθοπέρ δεν γίνονηαι δεκηέρ και ζε πεπίπηυζη ςποβολήρ ηοςρ
αποππίπηονηαι.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ο πξνο ζπληήξεζε αεξνζπκπηεζηήο ηαηξηθνχ πεπηεζκέλνπ αέξα, βξίζθεηαη ζην Ιέληξν
παξαγσγήο ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ Μνζνθνκείνπ θαη είλαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ KAESER,
ηχπνπ SK21/11. Οη εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη:
• Απνζπλαξκνιφγεζε αεξνζπκπηεζηή
• Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιαδηνχ θαη δηαρσξηζηήξσλ ιαδηνχ,
• Αληηθαηάζηαζε ιαδηψλ,
• Αληηθαηάζηαζε ζηεγαλνπνηεηηθψλ δαθηπιίσλ,
• Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ/πξφθηιηξσλ αέξα
• Επηζθεπή βαιβίδαο ειάρηζηεο πίεζεο
• Επηζθεπή ζπλδπαζκέλεο βαιβίδαο
• Επηζθεπή ειεθηξνκαγλεηηθήο βαιβίδαο.
• Έιεγρνο, θαζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ
αεξνζπκπηεζηή (βαιβίδεο αζθαιείαο, ςχθηε θιπ).
• Επαλαζπλαξκνιφγεζε αεξνζπκπηεζηή
• Έιεγρνη θαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή
• Επαλαιεηηνπξγία
Σα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή
Δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα
πξνζφληα:
• Μα έρεη πείξα ζηελ ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθψλ αεξίσλ
απνδεηθλπφκελε κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά απφ Μνζνθνκεία
• Μα δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (EN ISO 9001:2008) γηα
ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη γηα εκπνξία, δηάζεζε,
δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθψλ
αεξίσλ.

• Μα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ
ζχκθσλα κε ηε ΔΤ8δ/1348/2004
•
Μα είλαη ζηειερσκέλνο κε πηπρηνχρν Λεραλνιφγν ή Ηιεθηξνιφγν Π.Ε ή Σ.Ε. ν
νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάιεςε θαη νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ.
• Μα δηαζέηεη ηερληθνχο (ζπλεξγεία) πνπ λα θαηέρνπλ άδεηα ηερλίηε ηαηξηθψλ αεξίσλ
ζχκθσλα κε ην ΠΔ 55/2000.
• Οη δηαγσληδφκελνη, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
βεβαίσζε φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ηελ
νπνία κπνξνχλ λα πάξνπλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.

ΤΜΒΑΗ
Λεηαμχ ηνπ Γ.Μ.Π.Π θαη ηνπ πξνκεζεπηή, ζα ππνγξαθεί εηήζηα ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ.
O αλάδνρνο ζηνλ νπνίν Θα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα
ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξ σζεο, γηα
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο
νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.A. (λ.4281/2014)
Η ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη
ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Θα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ Δίθαην θαη δελ κπνξεί
λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο
ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ.
ΘΡΑΣΖΔΗ
Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο ελδεηθηηθέο θάησζη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζα
επηβιεζνχλ, πιελ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.A. ν νπνίνο βαξχλεη ην Μνζνθνκείν.
1)

2% Τπέξ ςπρηθήο πγείαο

2)

0,10% Τπέξ Ε.Α.ΔΗ.Τ.

3)

3% Υαξηφζεκν Ε.Α.ΔΗ.Τ. εθαξκνζηέν επί θξάηεζεο Ε.Α.ΔΗ.Τ.

4)

20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ εθαξκνζηέν επί Υαξηνζήκνπ Ε.Α.ΔΗ.Τ.

Οη άλσζελ θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ
8% Παξαθξάηεζε θφξνπ πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ αθνχ
αθαηξεζνχλ νη θξαηήζεηο
Σν πιεξσηέν πνζφ πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ηειηθψλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηνλ ππνινγηζκφ άλσζελ (θξαηήζεσλ & παξαθξάηεζεο θφξνπ) απφ ηελ κηθηή αμία θάζε
ηηκνινγίνπ πψιεζεο.
ΠΙΖΡΩΚΖ
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ
ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.

«ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα
αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 166/2003 (ΦΕΙ 138/Α/ 5.6.2003)
«Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη
ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν.
Επηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο
εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο».
Ο ΑΛ. ΓΗΟΗΘΖΣΖ

ΘΑΘΖΓΖΣΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ Β. ΕΟΤΚΠΟ

