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ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 78/22

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΜΕΘ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟΣΗΣΑ –ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ) ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

O Διοικητόσ του Γ.Ν. Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» ϋχοντασ υπόψη τα παρακϊτω ςχετικϊ:
Αφού λϊβαμε υπόψη:
1.
2.
3.
4.

Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016, του αρ. 107 του Ν.4497/2017 και του αρ. 43 του Ν.4605/2019
Σο αριθμ. ΑΣ2.ΑΣΠΕ-ΤΓ 14872 αίτθμα τθσ Διευκφντριασ τθσ κλινικισ ΜΕΘ του νοςοκομείου με ΑΔΑΜ:22REQ010512266
Σην αριθμ 882/09-05-2022 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ με
ΑΔΑ: 68ΜΝ46906Ω-57Π και ΑΔΑΜ:
22REQ010512319
Σην αριθμ. 6069/09-05-2022 Απόφαςη του Διοικητό του Νοςοκομεύου.

ασ προςκαλεύ να καταθϋςετε τεχνοοικονομικό προςφορϊ
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΘ
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
–ΤΝΟΔΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΟ)
ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤΙΨΑΝΝΙΝΨΝ
Γ.ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.908,77€ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ, με καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορϊσ
την Δευτϋρα 16/05/2022 και ώρα 11.00πμ.
Η αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ κα διεξαχκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Νοςοκομείου τθν Δευτϋρα
16/05/2022 και ώρα 11.00 π.μ. ςτο Γραφείο Προμθκειϊν. Η προςφορά μπορεί να υποβλθκεί ι να αποςταλεί μζςα ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία» ςτο πρωτόκολλο,
μζχρι και τθν ΣΕΣΑΡΣΗ 09-06-2021 και ϊρα 11.00 πμ. , ςτθ Δ/νςθ: Λεωφ. Μακρυγιάννθ 50, ΣΚ 45000, Ιωάννινα .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η τεχνοοικονομικι ςασ προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί ςτο Πρωτόκολλο ι να ςταλεί μζχρι τθν Δευτϋρα
16/05/2022 και ώρα 11.00.
Η προςφορϊ υποβϊλλεται ςυνταγμϋνη ό μεταφραςμϋνη επιςόμωσ ςτην ελληνικό γλώςςα. γλϊςςα
(ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι), ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, και μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο
(κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ:
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ΠΡΟ:Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Υατζηκώστα»
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ την αριθμ. 78/22 ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΘ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Γ.ΦΑΣΖΗΚΨΣΑ
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 16-05-2022και ώρα 11:00 π.μ

Η προςφορά δεν πρζπει να ζχει ξζςματα, ςβηςίματα, προςθήκεσ, διορθώςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε
προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Η
προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
Μζςα ςτο φάκελο τθσ ΠΡΟΦΟΡΑ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία κατά
προτίμθςθ και προσ διευκόλυνςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ ςε δφο αντίτυπα, ζνα
πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, με τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου και ωσ εξισ:
1.ΦΑΚΕΛΟ Α με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
2.ΦΑΚΕΛΟ Β με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

1. Φάκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ
Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των
παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα
παρακάτω δικαιολογθτικά:
α.Πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ ι ιςχφον καταςτατικό από όπου να προκφπτουν εμφανϊσ τα μζλθ του Δ ςε
περίπτωςθ ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ, κακϊσ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ με χρόνο ζκδοςησ ζωσ 30 εργάςιμεσ
ημζρεσ πριν την υποβολή τουσ.
β.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου όλων των μελϊν του Δ με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μήνεσ πριν την
υποβολή τουσ).
γ.Φορολογικι ενθμερότθτα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΗ ΕΚΣΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΟ
ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ και να είναι ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολήσ τησ.
δ.Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να αναγράφει ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΗΜΟΠΡΑΙΕ και να είναι ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολήσ
τησ.
ε. Υπεύθυνη δήλωζη περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου
αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. (άρκρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε
από το άρκρο 23 του Ν.4782/2021)

ςτ. Τπεύθυνη δόλωςη Ν. 1599/1986, ότι ο υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ:
i) αποδϋχεται πλόρωσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ.
ii) αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ςτοιχεύα αληθό και ακριβό.
iii) παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του ςχετικϊ με οποιαδόποτε απόφαςη του
Νοςοκομεύου για αναβολό ό ακύρωςη – ματαύωςη τησ διαδικαςύασ προμόθειασ.
iv) ότι ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ εύναι εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από το
ϊνοιγμα των προςφορών.

2. Φάκελοσ τεχνικο-οικονομικήσ προςφοράσ
Σοποκετοφνται όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά των ειδϊν του παρακάτω πίνακα ωσ αποκλειςτικότθτα ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ.
Η οικονομικό προςφορϊ του υποψηφύου, με την τιμό ςε ευρώ. την τιμό θα περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ
τρύτων κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη νόμιμη επιβϊρυνςη που προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ,
εκτόσ από τον ΥΠΑ, που θα δύνεται ξεχωριςτϊ, εύτε ωσ ποςοςτό, εύτε ωσ απόλυτη τιμό. την οικονομικό
προςφορϊ να αναφϋρεται ότι ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ εύναι εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ
από το ϊνοιγμα των προςφορών.
Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη απορρύπτεται.
Η τιμι τθσ προςφοράσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ.
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ΚΩΔΙΚΟ

1

Ο13510654

2

Ο13510656

3

Ο13510657

ΖΗΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΟ.

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΤΝ.ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΠΟΟ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

Π.Σ.

ΚΑΕ

45

160,00

7.200,00

13%

936,00

8.136,00

ΣΙΜ.ΤΜΒ.
(160,00)

1311

20

290,00

5.800,00

13%

754,00

6.554,00

ΣΙΜ.ΤΜΒ.
(290,00)

1311

40

4,84

193,60

13%

25,17

218,77

ΣΙΜ.ΤΜΒ.
(4,84)

1311

ΦΙΛΣΡΑ
ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΗ
Μ 100 ΕΣ & Μ 150
ΦΙΛΣΡΑ ΝΕΦΡΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
OXIRIS SET
ΑΚΟΙ
ΤΠΕΡΔΙΗΘΗΜΑΣΟ
DRAIN BAG A-6001

ΤΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΗ XΩΡΙ ΦΠΑ

13.193,60

ΦΠΑ

1.715,17

ΤΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

14.908,77

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για
ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. Η ζκδοςθ του τιμολογίου κα γίνεται ανά τρίμθνο, και θ πρϊτθ τιμολόγθςθ κα
γίνει με το πζρασ του πρϊτου τριμινου τθσ ςφμβαςθσ.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά Ι δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του
Προμθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ
των αρμόδιων Τπουργείων.
Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ:
α) Τπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %.
β) Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται κατά
τθν πλθρωμι του τιμιματοσ.
γ) Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων: κράτθςθ 0,07% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων
και κρατιςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).
δ) Σζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3% επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. ποςοςτοφ 20%.
ε) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και
κάκε άλλθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π), κακϊσ και των λοιπϊν
λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ147). τθν παραπάνω κράτθςθ παρακρατείται επίςθσ το
αναλογοφν χαρτόςθμο 3% υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20%.
Ο αναλογοφν Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο.

Εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτοφνται.
Για ότι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν
κάκε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΠΤΡΙΔΨΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ
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