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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝ:
1.
Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της συλλογής προσφορών για την Προμήθεια: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ»
για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 με τις τροποποιήσεις του
Τα υπ΄αριθμ.
 9225/20-7-21 αίτημα του Αιματολογικού Τμήματος ΤΕΠ του Νοσοκομείου,
 3779/23-3-21 και 7201/4-6-21 αιτήματα της Αίθουσας Τοκετών ΤΕΠ του Νοσοκομείου,
 7202/4-6-21 αίτημα του Τμήματος Μαιευτικής – Γυναικολογικής ΤΕΠ του Νοσοκομείου,
 11657/20-9-21 αίτημα του Τμήματος Ορθοπεδικής ΤΕΠ του Νοσοκομείου,
 11119/9-9-21 αίτημα του Τμήματος Επιστασίας ΤΕΠ του Νοσοκομείου,
 13103/15-10-21 αίτημα του Τμήματος ΩΡΛ-ΓΝΑΘΟΧ. ΤΕΠ του Νοσοκομείου.
3. Την αριθμ.737/30.05.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, Α/Α: 985 με ΑΔΑ: ΩΑ1Ω46906Ω-Ω9Κ (ΑΔΑΜ:22REQ010756987)

4. Την αριθμ.7998/16.06.2022 Απόφαση Διοικητή Διενέργειας και Αξιολόγησης με ΑΔΑ: 9ΦΑ346906Ω-ΣΔΨ και ΑΔΑΜ 22REQ010756953

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια τροχήλατων καθισμάτων με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με
τη διαδικασία της συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, παρακαλούμε να καταθέσετε
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ΠΕΡ.ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ,
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ,
ΠΛΑΤΗ ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ Ή ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ, ΨΗΛΟ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΣΤΕΦΑΝΙ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ, ΠΛΑΤΗ
ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
Ή ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ
ΨΗΛΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ,
ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΔΙΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΡΑΣ
35cm ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΛΑΤΗ,
ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ Ή
ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΟΣ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

ΚΑΕ

2

230,00

460,00

110,40

570,40

7111

3

270,00

810,00

194,40

1.004,40

7111

3

170,00

510,00

122,40

632,40

7111

ΑΙΤ.

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.9225/20-7-2021

Α/Α

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

έως τις 24-06-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.

1

ΚΑΡΕΚΛΕΣ-ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ

8

ΚΑΡΕΚΛΕΣ-ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ
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ΚΑΡΕΚΛΕΣ-ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ
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110,00

110,00

26,40

136,40
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185,00

370,00

88,80

458,80
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90,00

90,00

21,60

111,60
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250,00

500,00

120,00

620,00
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250,00

250,00

60,00

310,00

7111

1

250,00

250,00

60,00

310,00

7111

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΙΤ. ΜΕ
ΑΙΤ.ΜΕ
ΑΙΤ. ΜΕ
ΑΙΤ. ΜΕ
ΑΙΤ.ΜΕ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.3779
ΑΡ.ΠΡΩΤ.13103/15- ΑΡ.ΠΡΩΤ.7202/4ΑΡ.ΠΡΩΤ.11657/20ΑΡ.ΠΡΩΤ.11119/9-9-21 /23-3-21 KAI
10-21
6-21
9-21
.7201/4-6-21
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ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΟΚΕΤΩΝ

ΚΑΡΕΚΛΕΣ-ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ
ΡΑΦΙΕΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΟΡΤΑ, ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ
Π:70cm, Υ:90cm,

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ

ΩΡΛ-ΓΝΑΘΟΥ

4

3.350,00

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%

804,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

4.154,00

H συνολική δαπάνη της παραπάνω διαπραγμάτευσης είναι με ΦΠΑ 24 % 4.154,00€

1.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Isupplies (https://isupplies.gr) της εταιρίας iSmart P.C. σύμφωνα με τα όσα
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
Α. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής
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 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 305 του προαναφερθέντος νόμου, μαζί με την προσφορά σας, να μας
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους).
β. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.
γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να
είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής της.
ε. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).
στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι: i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης ii) τα αναφερόμενα στην προσφορά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή, iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσής του σχετικά με οιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου περί αναβολής ή ακύρωσης – ματαίωσης της παρούσης διαδικασίας.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12
του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς
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Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα της
παρούσης.

Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς
Η Οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα κατατεθεί με τιμή σε ευρώ. 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, που θα δίνεται
ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.
Η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικάΙ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται
όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και τις σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:
α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %.
β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος αξίας 4% για υλικά, ο οποίος παρακρατείται κατά
την πληρωμή του τιμήματος επί καθαρού ποσού.
γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν.
4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).
δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%.
ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε άλλης
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3%
υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) ανά είδος.
Η κατακύρωση μπορεί να γίνει για μέρος των ειδών και των ποσοτήτων.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αποσφράγισή τους.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 7 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί
προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ
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