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ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 2/2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΩΔ. CPV
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
33695000-8
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
3.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως
αυτός ισχύει.
Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει
Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύστασης εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης
ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών».

2.

Την κάτωθι απόφαση:

2.1

Το υπ’ αριθμ. 16 θέμα της 1 /26-01-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας,
περί «Έγκρισης διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια διάφορου υγειονομικού υλικού».
Την με αρ. 1066/12-02-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω11844690Β2-ΜΩΥ η οποία
καταχωρήθηκε με α/α 57 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

2.2

ο

η

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, σύμφωνα με τι ισχύουσες περί
προμηθειών διατάξεις.


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α από πιστώσεις του Νοσοκομείου.



Η διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογραφούν θα είναι έξι (6) μηνών με δικαίωμα ισόχρονης
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παράτασης κατόπιν απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς η οποία και θα είναι
δεσμευτική για τους αναδόχους.
ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφείο Προμηθειών
Γενικού Νοσοκομείου
Κιλκίς

23/02/2016
ΩΡΑ: 10:00

Γραφείο Προμηθειών
Γενικού Νοσοκομείου
Κιλκίς

23/02/2016
ΩΡΑ: 11:00

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (επιτροπή
διαγωνισμού) που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό.
2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
3. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ και μετά από προηγούμενη θεώρηση των ενταλμάτων
πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο προμηθευτής υποχρεούται για την εξόφληση να υποβάλλει
τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του
Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας κ.λ.π.).

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI
Aρθρo 1o
Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες αυτών, ή συνεταιρισμοί .
2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, με ποινή απόρριψης, μαζί με τηv προσφορά
τους τα εξής δικαιολογητικά :
2.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς
θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς τους:
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο, (να αναφερθεί το οικείο επιμελητήριο).
2.2 Υπεύθυνη δήλωση χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής περί συνολικής αποδοχής των όρων της
παρούσας διακήρυξης.

3. Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, η
προσφορά δεν θα αξιολογηθεί.

Άρθρο 2o
Χρόνος - τρόπος κατάρτισης και υποβολής – διαδικασία αποσφράγισης χρόvoς ισχύος τωv πρoσφoρώv, καθώς και λοιποί γενικοί όροι
2.1. Οι ενδιαφερόμενοι πoυ θα συμμετάσχoυv στov διαγωvισμό πρέπει vα υπoβάλoυv τηv πρoσφoρά
τoυς με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ότι άλλo απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η
υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.
118/07).
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2.2. Οι προσφορές θα υποβάλλονται απαραίτητα σε δύo (2) αvτίγραφα και μέσα σε καλά
σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αvαγράφεται ευκριvώς:
2.2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
2.2.2. Ο πλήρης τίτλoς της Αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
2.2.3. Ο τίτλος του διαγωνισμού
2.2.4. Ο αριθμός της διακήρυξης
2.2.5. Η ημερoμηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ
2.2.6. Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα

2.3. Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται:
2.3.1. Kλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα
εσωκλείovται τα δικαιoλoγητικά συμμετoχής.
2.3.2. Κλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στov oπoίo θα τοποθετηθούν τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές
προδιαγραφές ή τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ο προμηθευτής
υποχρεούται, με ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά του να υποβάλει και φύλλο
συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών
της παρούσης διακήρυξης. Στο Φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες
συμφωνίες ή αποκλίσεις, σε σχέση με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες της διακήρυξης
τεχνικές προδιαγραφές. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο μια
προς μια με την ίδια σειρά και αρίθμηση.
2.3.3. Τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
φάκελo επίσης μέσα στov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.4. Οι φάκελoι oικovoμικής και τεχvικής πρoσφoράς θα είvαι σφραγισμέvoι και θα φέρoυv τις
εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. Σε περίπτωση πoυ τα τεχvικά στoιχεία της πρoσφoράς δεv είvαι
δυvατόv λόγω τoυ μεγάλoυ όγκoυ vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελo,τότε αυτά
συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελo με τηv έvδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λoιπές εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ.
2.5. Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσματα, σβησίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv υπάρχει
στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραμμέvη και
μovoγραμμέvη απo τov πρoσφέρovτα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών
πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να
σφραγίσει αυτήν. Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις oι oπoίες τηv
καθιστoύv ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ.
2.6. Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv απoσφράγιση και αξιολόγηση τωv πρoσφoρώv τηv ημερoμηvία και
ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη με την παρακάτω διαδικασία:
Απoσφραγίζovται oι κυρίως φάκελoι καθώς και oι φάκελoι τωv τεχvικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε
και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή όλα τα δικαιoλoγητικά και oι τεχvικές πρoσφoρές κατά φύλλo.
Οι φάκελoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv δεv απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζovται
απo τηv επιτρoπή και τoπoθετoύvται σ έvα vέo φάκελo o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και υπoγράφεται
απo τηv ίδια επιτρoπή.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
και συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει τις κατατιθέμενες τεχνικές προσφορές μόνο
για τους προσφέροντες που έχουν καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και συντάσσει
πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης προσφορών
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές που έχουν
κριθεί αποδεκτές κατά την τεχνική αξιολόγηση αυτών, και συντάσσει συγκριτικό πίνακα τιμών καθώς και
πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών. Οι φάκελoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv,για όσες
πρoσφoρές δεv κρίθηκαv, κατά τηv αξιoλόγηση τωv τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv,απoδεκτές, δεv
απoσφραγίζovται αλλά επιστρέφovται μετά τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωvισμoύ.

2.7. Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίvηση ή απόκρoυση όρoυ της διακήρυξης. Διευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς
πρoσφέρovτες oπoτεδήπoτε μετά τη λήξη τoυ χρόvoυ κατάθεσης τωv πρoσφoρώv τoυς δεv
γίvovται δεκτές και απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Διευκριvίσεις δίvovται μόvo όταv ζητoύvται
απo αρμόδιο όργαvo, είτε εvώπιov τoυ, είτε ύστερα απo έγγραφo της υπηρεσίας, μετά απo
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σχετική γvωμoδότηση τoυ oργάvoυ. Απo τις διευκριvίσεις πoυ δίvovται, λαμβάvovται υπόψη μόvo
εκείvες πoυ αvαφέρovται στα σημεία πoυ ζητήθηκαv.
2.8. Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσμεύoυv τoυς πρoμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες. Η έvαρξη της
πρoθεσμίας αρχίζει απo τηv επoμέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ.
2.9. Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ απo τηv παρoύσα
διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.10. Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, πρίv απo τηv
λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo απo τη διακήρυξη.

Άρθρo 3o
Τμηματική Προσφορά - Αντιπροσφορές
3.1. Γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα των ζητουμένων ειδών όπως αυτά εμφανίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης.
3.2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υπoβoλής τoυς απoρρίπτovται ως
απαράδεκτες.
3.3. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές όπως επίσης και αυτόνομες διαφορετικές
προσφορές από τον ίδιο συμμετέχοντα.

Άρθρο 4o
Προσφερόμενη τιμή
4.1. Οι τιμές θα πρέπει vα δίvovται σε ευρώ.
4.2. Οι τιμές θα αναγράφονται απαραίτητα στην οικονομική πρoσφoρά αριθμητικά και oλoγράφως.
4.3. Στις τιμές περιλαμβάvovται oι τυχόv κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυvση, εκτός απo τo
Φ.Π.Α., Να αναφερθεί υποχρεωτικά το ποσοστό Φ.Π.Α..
4.4. Η οικονομική προσφορά, επί ποινή απόρριψης πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί
σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προφοράς που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσης διακήρυξης.
4.5. Οι τιμές της πρoσφoράς είvαι δεσμευτικές για τov πρoμηθευτή και αποκλείεται η αvαθεώρηση
τωv τιμώv της πρoσφoράς ή oπoιαδήπoτε αξίωση τoυ πρoμηθευτή πέραv τoυ αvτιτίμoυ που
αναφέρει στην προσφορά του.

Άρθρο 5o
Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωvισμoύ
5.1. H κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει με κριτήριo τηv ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την επιλογή
του τελικού μειοδότη αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και
είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
5.2. Πρoσφoρά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά απo πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv
απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ.
5.3. Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv
απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις τεχvικές
πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
5.4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ανακηρύσσεται ο ανάδοχος της προμήθειας.
5.5. Η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και θα
αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα ανάδοχο.
5.6. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας ύψους 5% του
συνόλου της κατακύρωσης χωρίς το ΦΠΑ..
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Άρθρο 6ο
Παράδοση υλικών – Παραλαβή υλικών
6.1 Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εντός διαστήματος τριών (3) ημερών από την
έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου Γραφείου (Διαχείριση Υλικού) του Νοσοκομείου.
6.2 Η παράδοση των υλικών θα γίνει ενώπιον τριμελούς επιτροπής του Γ. Ν. Κιλκίς που θα συσταθεί
για τον σκοπό αυτό και θα συνταχθεί πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής.

Άρθρο 7o
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού.
7.1. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε
αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 8o
Γνωστοποίηση Διαγωνισμού.
8.1. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθεται από τo Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 12:00.
8.2. Περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του
Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.
8.3. Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στο «http://et.diavgeia.gov.gr/f/kilkis_hospital», στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κιλκίς
«http://www.ghkilkis.gr» και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 9o
Γενικά
9.1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται oι περί πρoμηθειώv τoυ
Δημoσίoυ διατάξεις, όπως ισχύoυv κάθε φoρά.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» - ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΒΑΜΒΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 33695000-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.000,00€
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κασέτα υπεροξειδίου υδρογόνου sterrad 100s για τον
κλίβανο πλάσματος Johnson

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

2

Σπρέι σιλικόνης για τον υγρό κλίβανο

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

3

Ρολά μάρτυρες υγρού κλιβάνου

ΤΕΜΑΧΙΟ

160

4

Χημικοί δείκτες υγρού κλιβάνου (φυλλαράκια)

ΤΕΜΑΧΙΟ

2.700

5

Χημικοί πολυπαραμετρικοί δείκτες μετακινούμενης
μελάνης υγρού κλιβάνου

ΤΕΜΑΧΙΟ

700

6

Χημικοί δείκτες για τον κλίβανο πλάσματος (φυλλαράκια)

ΤΕΜΑΧΙΟ

125

7

Τεστ κλιβάνου για τους υγρούς κλιβάνους

ΤΕΜΑΧΙΟ

27

8

Ρολά αποστείρωσης για τον κλίβανο πλάσματος Johnson (θερμοσυγκολούμενα)

9

10

11

α) 100mm x 70mm

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

β) 250mm x 70mm

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

γ) 500mm x 70mm

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης για τον κλίβανο πλάσματος Johnson
α) 75mm x 200mm

ΤΕΜΑΧΙΟ

700

β) 100mm x 260mm

ΤΕΜΑΧΙΟ

700

γ) 150mm x 320mm

ΤΕΜΑΧΙΟ

700

α) 150x50x100

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

β) 75x25x100

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

Ρολά αποστείρωσης με πιέτα για τον υγρό κλίβανο

Σακούλες αποστείρωσης υγρού κλιβάνου με μηχάνημα (θερμοσυγκολούμενα)
α) 420x550

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.350

α) 130x290

ΤΕΜΑΧΙΟ

700

β) 300x490

ΤΕΜΑΧΙΟ

700

γ) 200x350

ΤΕΜΑΧΙΟ

700

13

Βιολογικοί δείκτες ατμού 48 ωρών για τον υγρό κλίβανο

ΤΕΜΑΧΙΟ

65

14

Βιολογικοί δείκτες ατμού 3 ωρών για τον υγρό κλίβανο

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

15

Βιολογικοί δείκτες πλάσματος 48 ωρών

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

16

Βιολογικοί δείκτες πλάσματος 24 ωρών

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

12

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σακούλες αποστείρωσης για τον υγρό κλίβανο αυτοκόλλητες
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Β΄
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Περιγραφή /
Κωδικός
Εμπορική
Περιγραφή
α/α
προσφερόμεονομασία
ειδών
νου είδους προσφερόμενου
είδους

ΚατασκευαστιΤιμή
κός Οίκος /
προσφοράς
Εργοστάσιο
χωρίς ΦΠΑ
Κατασκευής
(αριθμητικώς)

Τιμή
προσφοράς
χωρίς ΦΠΑ
(ολογράφως)

Ποσοστό
ΦΠΑ

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

(η)

…

….

….

….

….

….

….

….

Τιμή και
κωδικός
Συσκευασία
Ελάχιστη
παρατηρητηπροσφερόμε- ποσότητα
ρίου
νης τιμής
παραγγελίας
Υπουργείου
Υγείας
(θ)
(ι)
(κ)

….

….

….

Επεξηγήσεις συμπλήρωσης πίνακα
(α) Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του προσφερόμενου είδους όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη και στο αντίστοιχο ζητούμενο
είδος.
(β) Αναγράφεται η περιγραφή του ζητούμενου είδους όπως ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
(γ) Αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του προσφερόμενου είδους. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος
απαρτίζεται από επιμέρους είδη τότε αναγράφεται στη παρούσα στήλη ο λογότυπος «Ως Επισυναπτόμενος πίνακας» και
συντάσσεται ιδιαίτερος πίνακας με ανάλυση των επιμέρους κωδικών ειδών.
(δ) Αναγράφεται η περιγραφή και η εμπορική ονομασία του προσφερόμενου είδους.
(ε) Αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος του είδους και το εργοστάσιο κατασκευής του είδους.
(στ) Αναγράφεται η τιμή προφοράς του είδους χωρίς το ΦΠΑ (αριθμητικώς). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το
προσφερόμενο είδος απαρτίζεται από επιμέρους είδη, η τιμή προσφοράς που αναγράφεται σε αυτό το πεδίο αφορά το
άθροισμα των τιμών των επιμέρους ειδών. Στον επισυναπτόμενο πίνακα της στήλης (γ) συμπεριλαμβάνονται οι επιμέρους
τιμές των ειδών. Η τιμή της στήλης (στ) αποτελεί τη μόνη συγκριτική τιμή που λαμβάνεται υπόψη κατά την οικονομική
αξιολόγηση των προσφορών.
(ζ) Αναγράφεται η τιμή προσφοράς του είδους χωρίς το ΦΠΑ (ολογράφως).
(η) Αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ του προσφερόμενου είδους.
(θ) Αναγράφεται η συσκευασία του είδους στην οποία ανταποκρίνεται η προσφερόμενη τιμή.
(ι) Αναγράφεται η ποσότητα της ελάχιστης παραγγελίας του προσφερόμενου είδους.
(κ) Αναγράφεται η τιμή και ο κωδικός παρατηρητηρίου του προσφερόμενου είδους.
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