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ΣΜΗΜΑ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΗΛ.:

2313 303064

ΓΡΑΦΕΙΟ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

FAX :

2313 303060

ΑΡΜΟΔΙΑ:

. ΣΙΠΑΝΙΔΟΤ

e-mail :

stella.tsipanidou@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
υπ’ αριθμ. 87/2017
Σο Πανεπιςτημιακό Γενικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκησ ΑΧΕΠΑ, ςε ςυνζχεια:
Α) Σησ υπ’ αριθ. 897/2017 απόφαςησ του Διοικητή (ΑΔΑ: Ω5ΤΒ469064-3Ν) και
Β) Σησ υπ’ αριθμ. 2417/2017απόφαςησ Ανάληψησ Τποχρζωςησ (ΑΔΑ: 65ΛΡ469064-1Κ1),
προτίθεται να προβεί ςτην εφάπαξ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του είδουσ που ςημειϊνεται ςτον παρακάτω Πίνακα.
Προσ το ςκοπό αυτό, απευθφνει ανοικτή πρόςκληςη προσ κάθε Οικονομικό Φορζα που ενδιαφζρεται
να υποβάλει την οικονομοτεχνική προςφορά, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ:
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια μιασ (1) ςυςκευήσ υψηλήσ ροήσ και με δυνατότητα παροχήσ
ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: οξυγόνου.
Κατηγορία CPV

33190000-8 Διάφορεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και προϊόντα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

3.500,00€ (τρεισ χιλιάδεσ και πεντακόςια ευρϊ) πλζον του ΦΠΑ 24% ςτον ΚΑΕ
9745

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ
ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

ε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται:
 Ο τίτλοσ «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87/2017 ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΤΨΗΛΗ ΡΟΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ»
 Σα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ
 Η διευκρίνιςθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ»
Ο φάκελοσ πρζπει να κατατεκεί ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου,
επί τθσ οδοφ τίλπωνοσ Κυριακίδθ 1, ΣΚ 546 36 Θεςςαλονίκθ.

ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

Η διαδικαςία κατάκεςθσ προςφορϊν ξεκινά με τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν Πρόςκλθςθ πρζπει να κατακζςουν
ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά μζχρι την Σρίτη 5/12/2017 και ϊρα 14:00,
ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου.

Προςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν εκπρόκεςμα δεν κα γίνουν δεκτζσ.
Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορϊν τηρείται απαρζγκλιτα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ:

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει:
 Σθν ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, δθλαδι τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, που
πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ
και
 Σθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, δθλαδι τα
οικονομικά ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ, ωσ εξισ:
 Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ.
 τισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΠΑ, για παράδοςθ και
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ ελεφκερου ςτον τόπο και με τον τρόπο
που προβλζπεται από τθν παροφςα Πρόςκλθςθ.
 ε ιδιαίτερθ ςτιλθ κα πρζπει να αναγράφεται ο αναλογοφν ΦΠΑ. ε
περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΠΑ, αυτόσ κα διορκϊνεται
από το Νοςοκομείο.
 Για τθ ςφγκριςθ των Προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ
ΦΠΑ.
Επίςθσ, θ προςφορά κα πρζπει να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροςϊπου.

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Σετάρτη 6/12/2017και ϊρα 10:00,
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου, ενϊπιον αρμόδιασ Επιτροπισ και
παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων
τουσ, εφόςον το επικυμοφν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ–
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Η Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των
προςφορϊν και ςυντάςςει πρακτικό με το οποίο προτείνει τθν κατακφρωςθ ςε
ςυγκεκριμζνο ανάδοχο.
Σο Πρακτικό αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κοινοποιείται
ςε κάκε
προςφζροντα, και καλείται ο προςωρινόσ ανάδοχοσ να υποβάλει εντόσ
προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν, τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ:
 Ο τίτλοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87/2017 ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΤΨΗΛΗ ΡΟΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ»
 Σα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ
 Η διευκρίνιςθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ»
και κα περιζχει:
α. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν
υφίςταται τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τα αδικιματα του άρκρου 73
παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Σο απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του
τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
β. Πιςτοποιητικά τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ ότι είναι ενιμεροι ωσ
προσ τισ φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Σα πιςτοποιθτικά να
ζχουν θμερομθνία λιξθσ μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
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γ. Πιςτοποιητικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από τα οποία να
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ. Σα πιςτοποιθτικά να είναι ζκδοςθσ
του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
δ. Πιςτοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιςτοποιείται θ
εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ/αντικείμενο τθσ
επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ το οποίο κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ
να περιλαμβάνει το αντικείμενο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. Επίςθσ, να
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ και
ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ
ςφνταξθ πρακτικοφ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι
διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, το οποίο μαηί με το Πρακτικό αξιολόγθςθσ
επικυρϊνεται με ςχετικι Απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου.

ΚΡΙΣΗΡΙΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ:

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ.

ΣΡΟΠΟ – ΣΟΠΟ
ΠΑΡΑΔΟΗ

Η Παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει εφάπαξ ενϊπιον αρμόδιασ Επιτροπισ ςτθν
αποκικθ υλικοφ του Νοςοκομείου. Ο Προμθκευτισ οφείλει να παραδϊςει τα
είδθ εντόσ 10 ημερϊν από τθν αποςτολι του δελτίου παραγγελίασ από το
Νοςοκομείο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΔΗΜΟΙΕΤΗ:

Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για 120
ημζρεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ διενζργειασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ
υποβολισ τουσ. Προςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Η παροφςα Πρόςκλθςθ αναρτάται:
 το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ..)
 τθν ιςτοςελίδα του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (www.ahepahosp.gr)

Θεσσαλονίκη, 27-11-2017
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΤΨΗΛΗ ΡΟΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ - ΣΕΛΟ ΠΡΟΚΛΗΗ
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