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ΑΡΙΘΜ. 35/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - (CPV 90721600-3)

ΣΧΕΤ:

α)
β)
γ)
Δ)

Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 118 και 328
Την αριθ. 4/22-02-18 (θ.14) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου.
Την αριθ. 10/27-04-2018 (θ.14) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου.
Την αριθμ. 713/14.05.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΗΛΚ46906Ω-ΞΦΓ)
Έπειτα

από

την

παραπάνω

(γ)

σχετική

αποφασίστηκε

η

παροχή

υπηρεσιών

Ακτινοπροστασίας Ακτινολογικών Εργαστηρίων του Νοσοκομείου με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών προϋπολογισμού 3.200,00€ και για χρονικό διάστημα έξι
(6) μηνών μέχρι τον επικείμενο διορισμό του νέου Ακτινοφυσικού.
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να
καταθέσουν γραπτή κλειστή τεχνοοικονομική προσφορά, έως την 29-05-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 11.00 πμ.στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ημερομηνία διενέργειας: 29/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου.
Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 29/05/2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών.
Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα
(πρωτότυπο & αντίγραφο).
Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο.
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.
Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
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Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.
1. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 % (δύο τοις εκατό).
2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ
204/Α΄/15.9.2011- Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016). Σημειώνεται ότι η κράτηση επιβαρύνεται
με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την αναθέτουσα αρχή στο
Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου
3. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο
οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013).
4. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το
αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.
Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα
υπολογίζεται χωριστά.
Ακολουθούν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α με τους ειδικούς όρους και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β με τις τεχνικές
προδιαγραφές.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνει:
1.1 Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών.
1.2 Πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας (άρθρα 1.1.4.7.4, 3.4.3, 3.17.1 της ΚΥΑ Αριθ. 1014
«Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας», Φ.Ε.Κ. 216/6 Μαρτίου 2001 Τεύχος Δεύτερο) που θα
εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της προσφοράς και στο οποίο θα αναπτύσσεται ο τρόπος
(μεθοδολογία και διεργασίες) με τον οποίον ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του, οι διαδικασίες
που θα εφαρμόζονται και θα περιγράφονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διεργασιών
(αρμοδιότητες και υπευθυνότητες) ώστε να τεκμηριώνονται οι ζητούμενες υπηρεσίες και να
δεσμεύεται ως προς αυτές. Το εγχειρίδιο του Προγράμματος διασφάλισης Ποιότητας πρέπει να
συνοδεύεται από έντυπες φόρμες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή στοιχείων τα
οποία θα αποτελέσουν στη συνέχεια τα αρχεία που εκτός των άλλων αποδεικνύουν τη λειτουργία
του Συστήματος Ποιότητας. Το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας που θα καταθέσει ο υποψήφιος
ανάδοχος θα πρέπει να έχει πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να κατατεθεί
το πιστοποιητικό ISO.
1.3 Αναλυτική κατάσταση του εξοπλισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο έργο,
συνοδευόμενη από:


αποδεικτικά στοιχεία κατοχής του από τον υποψήφιο ανάδοχο ή ενοικίασης του στον

υποψήφιο ανάδοχο από ιδιώτη ή εταιρεία και
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πιστοποιητικά βαθμονόμησης οργάνων και δοσιμέτρων σε ισχύ και για όσα εκ των λοιπών

οργάνων απαιτείται.
Ο εξοπλισμός του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα,
δοσίμετρα και ομοιώματα ώστε να πραγματοποιείται το σύνολο των απαιτουμένων ελέγχων βάσει
της εγκυκλίου της Ε.Ε.Α.Ε. (10/2006), των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας και των κατευθυντηρίων
γραμμών της Ε.Ε.Α.Ε. (12/2011) για την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε ψηφιακά
ακτινοδιαγνωστικά συστήματα.
1.4 Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.
Θα περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και η προσφερόμενη συνολική τιμή χωρίς και με
ΦΠΑ.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε
ξεχωριστή στήλη.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 88 του ν. 4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων, διατηρεί το δικαίωμα:
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο
οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις
καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης &
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οι υπηρεσίες ακτινοπροστασίας αφορούν τα παρακάτω μηχανήματα:
Α. Μηχανήματα Νοσοκομείου:
1. Σταθερό ακτινολογικό: CGR arco universal
2.

Σταθερό ακτινολογικό: IAE RTM 92 HS
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3.

Σταθερό ακτινολογικό: CGR compact 300T

4.

Σταθερό ακτινολογικό: IAE X50 AH

5.

Σταθερό ακτινολογικό: Philips Super M100

6.

Σταθερό ακτινολογικό: Philips CS62

7.

Σταθερό ακτινολογικό – ακτινοσκοπικό: Diagnost 65, Philips

8.

Φορητό ακτινολογικό: Practix 33 plus

9.

Φορητό ακτινολογικό – ακτινοσκοπικό (C-arm): Siemens Arcadis Varic

10.

Φορητό ακτινολογικό – ακτινοσκοπικό (C-arm): GE EverView 7500

11.

Αγγειογραφικό σύστημα: Siemens Zee/Zeego

12.

Σταθερό ακτινολογικό: Siemens Optitop 150/40/80

13.

Μαστογράφος: Siemens Mammomat Nova 3000

14.

Αξονικός τομογράφος: Siemens Somatom Emotion 16

15.

Δύο (2) συστήματα επεξεργασίας για απεικόνιση με Laser Camera ξηράς
εκτύπωσης: Agfa Drystar 5302

16.

Δύο (2) συστήματα επεξεργασίας για απεικόνιση με Laser Camera ξηράς
εκτύπωσης: Κodak DryView 6800 Laser Imager

17.

Δύο (2) συστήματα ψηφιοποίησης ακτινογραφίας (CR): Kodak DirectView
975 CR System

18.

Σύστημα ψηφιοποίησης ακτινογραφίας (CR): CR 30-X AGFA

19.

Ανεξάρτητος σταθμός προεπισκόπησης, διάγνωσης και επεξεργασίας της
ψηφιακής εικόνας και εισαγωγής στοιχείων ασθενών CARESTREAM
MAMMOGRAPHY WORKSTATION (MX-MAMMO) συνοδευόμενος από
διαγνωστική οθόνη EIZO 5MP

20.

Ένα οδοντιατρικό Ακτινολογικό μηχάνημα GNATUS.



Ο

ανάδοχος

παροχής

υπηρεσιών

ακτινοπροστασίας

θα

ορισθεί

ως

Υπεύθυνος

Ακτινοπροστασίας του εργαστηρίου του Νοσοκομείου και θα έχει την ευθύνη μαζί με τον υπεύθυνο
Ιατρό του εργαστηρίου έναντι της Ε.Ε.Α.Ε. επί θεμάτων ακτινοπροστασίας και τήρησης των
κανονισμών και κανόνων ακτινοπροστασίας στα εργαστήρια.


Ο υποψήφιος ανάδοχος – Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας θα διαθέτει και θα καταθέσει (επί

ποινή απόρριψης) ακριβές αντίγραφο της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ακτινοφυσικού.


Ο υποψήφιος ανάδοχος – Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας πρέπει να διαθέτει βεβαιωμένη

εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως υπεύθυνος ακτινοπροστασίας εργαστηρίου δημόσιου
νοσοκομείου.


Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης ο ανάδοχος θα καλύπτει με τακτικές και

έκτακτες επισκέψεις το Νοσοκομείο όπως ορίζεται από όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία
(Ελληνικός Κανονισμός Ακτινοπροστασίας ΦΕΚ 216 Β/5.3.2001, σχετικές εγκύκλιοι Ε.Ε.Α.Ε.)
απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία των εργαστηρίων εφαρμόζοντας προγράμματα διασφάλισης
ποιότητας.
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Οι τακτικές επισκέψεις του αναδόχου για το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ενός έτους θα

είναι τουλάχιστον (6) έξι. Έκτακτες επισκέψεις θα γίνονται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το
Νοσοκομείο σε συμφωνία με τον ανάδοχο, χωρίς επιπλέον αμοιβή
Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να επισυνάψουν
και τα παρακάτω:
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούμε,

μαζί

με

την προσφορά

σας,

να

μας αποστείλετε

τα

παρακάτω

δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις
των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
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