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ΘΔΚΑ: «Ξξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζπιινγή πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ζηνιψλ θαη
ινηπψλ εμαξηεκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ θχιαμεο ηνπ Λνζνθνκείνπ ( CPV: 18110000-3
Ονπρηζκφο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, 35815100-1 Αιεμίζθαηξα γηιέθα) πξνυπνινγηζζείζαο
δαπάλεο 5.877,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)»
ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»
Έρνληαο ππφςε:
Ρνλ Λ.4412 ΦΔΘ147/8-8-16 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» [πξνζαξκνγή
ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ] φπσο ηζρχεη.
2.
Ρν Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην Πχζηεκα γείαο θαη Άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
3.
Ρν Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.
4.
Ρνλ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ:81/Α/05) « Ξεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη
Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο»
5.
Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) ΘΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α.
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
6.
Ρελ ππ. αξ. Α2β/Γ.Ξ.νηθ.34394/13.05.2016 Θνηλή πνπξγηθή « Γηνξηζκφο Γηνηθήηξηαο ζην Γεληθφ
Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ», αξκνδηφηεηαο ηεο 1εο .ΞΔ. Αηηηθήο (ΦΔΘ 250/ΝΓΓ/19.05.2016
7.
Ρελ ππ. αξ. 20/20-07-17 (ζέκα 1ν) Απφθαζε Γ.Π. κε (ΑΓΑ:75Ε04690ΥΠ-4ΤΓ) πεξί Κεηαβίβαζε
Αξκνδηνηήησλ ζηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Λ. Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ».
8.
Ρν ππ. αξ. 1259/25-1-2019 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ
9. Ρελ ππ. αξ. Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο ..........32/24-1-2019......... ( AΓΑ:9ΖΓΡ4690ΥΠ-Θ0Ρ )
10. Ρηο άκεζεο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο.
1.

ΠΡΟΚΑΛΕΙ

1.

Θάζε ελδηαθεξφκελν ππνςήθην πξνκεζεπηή λα ππνβάιεη έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζε
θιεηζηφ θάθειν γηα ηελ πξνκήζεηα ζηνιψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ θχιαμεο
ηνπ Λνζνθνκείνπ

( CPV: 18110000-3 Ονπρηζκφο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, 35815100-1

Αιεμίζθαηξα γηιέθα ) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 5.877,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε
ηηκή)», ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε
γηα ηελ πξνκήζεηα ζηνιψλ

« Φ5/2019 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ

θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ θχιαμεο ηνπ

λνζνθνκείνπ ( CPV: 18110000-3 Ονπρηζκφο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, 35815100-1 Αιεμίζθαηξα
γηιέθα ) ζην Ρκήκα Γξακκαηείαο (Ξξσηφθνιιν) ηνπ Λνζνθνκείνπ κέρξη ηελ ΡΔΡΑΟΡΖ 30-1-2019 θαη
ψξα 10:00.
2.

Νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία ΔΘΞΟΝΘΔΠΚΑ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.
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3.

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζε δπν αληίγξαθα. Ρν έλα αληίγξαθν νξίδεηαη
σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε « ΞΟΥΡΝΡΞΝ» θαη
λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Ξξνκεζεπηή.

4.

Νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά κε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3)
κελψλ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.

5.

Ξεξηερφκελν πξνζθνξάο: Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε
θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:
5.1 πεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) απνδέρεηαη ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε απηνχο β) ηα
πξνζθεξφκελα πξντφληα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαηηζέκελεο ζηε παξνχζα πξφζθιεζε ηερληθέο
απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 90 εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο.
5.2 Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε ηηκή ηνπ
πξνζθέξνληνο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο παξνχζαο. Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν θσδηθφο GMDN
θαη ν θσδηθφο ΔΘΑΞΡ

6.

Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία
πξννξίδνληαη.

7.

Νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δείγκαηα. Ρα
δείγκαηα ζα βξίζθνληαη ζε ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία, ζα αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν θαη
ζα θέξνπλ ηελ έλδεημε « Φ5/2019 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ

γηα ηελ

πξνκήζεηα ζηνιψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ θχιαμεο ηνπ Λνζνθνκείνπ
( CPV: 18110000-3 Ονπρηζκφο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, 35815100-1 Αιεμίζθαηξα γηιέθα ).
8.

Ρα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη εηνηκνπαξάδνηα. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη
ηα είδε εθάπαμ.

9.

Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθήο άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ( ρακειφηεξε ηηκή). Πε πεξίπησζε θαηάζεζεο
ηζφηηκεο πξνζθνξάο, ην Λνζνθνκείν ζα δεηήζεη ηελ εθ λένπ ππνβνιή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
απφ ηηο εηαηξείεο πνπ κεηνδφηεζαλ θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο θαηάζεζεο ηζφηηκεο
πξνζθνξάο, ζα αθνινπζήζεη θιήξσζε. Ζ κε απνζηνιή λέαο πξνζθνξάο εληφο ηεο πξνζεζκίαο
πνπ ζέηεη ην Λνζνθνκείν, ζα ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ ηε δηαδηθαζία.

10. Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα
θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ
5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ.
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11. Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηελ δηαδξνκή
www.hippocratio.grΘέκαηα ΞξνκεζεηψλΞξνκήζεηεοΓηαγσληζκνί
12. H αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή ζπγθξνηνχκελε απφ ηα
αθφινπζα κέιε:
12.1 Θφιιηα Καξία ΞΔ Γηαηηνιφγσλ
12.2 Πθαξκνχηζνο Ληθφιανο ΡΔ Κεραληθψλ/ Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ
12.3 Γνχιηα Διέλε Δ Ραμηλφκσλ Ηκαηηζκνχ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 πνδ/ληξηα Νηθνλνκηθνχ
 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
 Αλαθεξφκελα κέιε επηηξνπήο (Κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο)

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
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ΕΙΔΟ

ΣΕΜΑΥΙΑ

ΞΑΛΡΔΙΝΛΗΑ ΠΡΝΙΖΠ ΦΙΑΘΥΛ (παληειφληα rip
stop πνιχεζηεξ- θφηνλ κε ηζέπεο ζην πιάη θαη
ρξψκαηνο καχξνπ)

18

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
558,00€

ΞΝΘΑΚΗΠΑ ΦΙΑΘΥΛ ( πνπθάκηζα πνπιίλα κε
καθξχ καλίθη 50-50 πνιπέζηεξ-θφηνλ ρξψκαηνο
άζπξνπ)
ΚΞΝΦΑΛ ΦΙΑΘΥΛ (κπνπθάλ πνιπεζηεξηθφ κε
θιηο επέλδπζε θαη θεξκνπάξ, ηζνζεξκηθφ κε
απνζπψκελα καλίθηα, 2 κεγάιεο ηζέπεο ρακειά
ζηε κέζε, ρξψκαηνο καχξνπ)
ΞΝΙΝΒΔΟ ΦΙΑΘΥΛ ( πνπιφβεξ κε V , 50-50
καιιί- αθξπιηθφ ρξψκαηνο καχξνπ)
ΑΙΔΜΗΠΦΑΗΟΑ ( αιεμίζθαηξα γηιέθα εμσηεξηθνχ
ηχπνπ, ρσξίο ζήθε φπινπ,
κε καιαθφ
αληηβαιιηζηηθφ πάλει SP.3A301 θαη επηπέδνπ
βαιιηζηηθήο πξνζηαζίαο IIIA++ θαηά ην πξφηππν
ΛIJ 0101.04
Ξηζηνπνίεζε
Απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην
Δγγπήζεηο
Καιαθφ Αληηβαιιηζηηθφ Ξάλει: 10 ρξφληα
Δμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θνξέα ηνπ γηιέθνπ: 3
ρξφληα
ISO 9001: 2008
ΤΝΟΛΟ

18

558,00€

18

1.116,00€

18

669,60€

6

2.976,00€

5.877,60€ συμπ. ΦΠΑ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β: πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο
Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ππνβιεζνχλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ
πίλαθα:
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α/α

Ξξνζθεξφκελν είδνο

1

Ξεξηγξαθή………………..
Δκπ. Θσδηθφο……………
GMDN:
ΔΘΔΒΙ:
Νίθνο θαηαζθεπήο:

2
3
4

Ξνζφηεηα

Ρηκή κνλάδαο/ηκρ

Ξνζνζηφ ΦΞΑ

ΘΥΓΗΘΝΠ
ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΟΗΝ
ΡΗΚΥΛ

