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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 131/22
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΟΥΜ) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.500 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (8.467,74€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
O Διοικητής του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του αρ. 107 του Ν.4497/2017 και του αρ. 43 του Ν.4605/2019.
Το αριθμ. 9982/22-07-2022 αίτημα της Ουρολογικής κλινικής (ΑΔΑΜ: 22REQ011089838).
Τις αριθμ. 989/16-08-2022 με Α/Α: 1369 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9ΩΑΔ46906Ω-ΘΧ4 και ΑΔΑΜ:
22REQ011103975.
Την αριθμ. 10931/17-08-2022 Απόφαση του Διοικητή ΑΔΑ: 9ΨΧΔ46906Ω-2Ι8.

Σας προσκαλεί να καταθέσετε τεχνοοικονομική προσφορά
για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΟΥΜ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.500 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (8.467,74 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ) με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς την Πέμπτη 25/08/2022 και ώρα 12.00πμ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου την Πέμπτη 25/08/2022 και ώρα
12.00πμ. στο Γραφείο Προμηθειών. Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Να
μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» στο πρωτόκολλο, στη Δ/νση: Λεωφ. Μακρυγιάννη 50, ΤΚ
45000, Ιωάννινα .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η τεχνοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο ή να σταλεί μέχρι Πέμπτη 25/08/2022
και ώρα 12.00πμ.
Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα. (ενημερωτικά και
τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως
φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
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ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την αριθμ. 131/22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΟΥΜ)»
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 25/08/2022 και ώρα 12.00 π.μ

Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Μέσα στο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατά
προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους σε δύο αντίτυπα, ένα
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και ως εξής:
1.ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.

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, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ σε
περίπτωση ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή τους.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες 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 κατά 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 κατά τον χρόνο
υποβολής της.
ε. Υπεύθυνη δήλωση 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 Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
i) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
ii) αναφέρει στην προσφορά του στοιχεία αληθή και ακριβή.
iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του
Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας.
iv) ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα
των προσφορών.
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.

2.

Φάκελος τεχνικό-οικονομικής προσφοράς
Τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου, με την 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
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από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή. Στην οικονομική προσφορά να
αναφέρεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα
των προσφορών.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.
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. Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται ανά τρίμηνο, και η πρώτη τιμολόγηση
θα γίνει με το πέρας του πρώτου τριμήνου της σύμβασης.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του
Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και 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, ο οποίος παρακρατείται κατά
την πληρωμή του τιμήματος.
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.
Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως
ισχύουν κάθε φορά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΟΥΜ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.500 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
Χαρακτηριστικά Εξεταστικού εδράνου:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Να είναι σύγχρονου σχεδιασμού, ηλεκτροκίνητη, στηριζόμενη σε δύο (2) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες κολώνες που θα
εξασφαλίζουν τον εύκολο καθαρισμό και την απολύμανση της από το νοσηλευτικό προσωπικό.
Να διαθέτει ασφαλές φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον 195 κιλά και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ασθενούς τουλάχιστον 180
κιλών.
Να διαθέτει τις εξής διαστάσεις: 150 x 80 cm (±5%).
Να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο για το ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό για την ρύθμιση των ηλεκτρικών κινήσεων της
κλίνης. Να διαθέτει δυνατότητα ηλεκτρικής ρύθμισης του τμήματος των ποδιών.
Να διαθέτει ποδοδιακόπτη με βαθμό προστασίας IPX6, μέσω του οποίου ρυθμίζεται το ύψος του καθίσματος, η κλίση του
τμήματος της πλάτης, καθώς και η κλίση του καθίσματος. Να μπορεί να λάβει και προγραμματισμένες κινήσεις με το πάτημα
ενός κουμπιού (π.χ. λήψη εξεταστικής θέσης).
Να πραγματοποιεί ηλεκτρικά τις κάτωθι κινήσεις:
 Ρύθμιση ύψους τουλάχιστον 62 –104 cm.
 Ρύθμιση κλίσης τμήματος πλάτης: 0° έως 40° τουλάχιστον.
 Ρύθμιση κλίσης τμήματος λεκάνης: 0° έως 20° τουλάχιστον.
o
 Θέση Trendelenburg: -12 τουλάχιστον.
Να διαθέτει ζεύγος ποδοστηριγμάτων τύπου Goepel που εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση στην ασθενή.
Να διαθέτει step (σκαλοπάτι) για την εύκολη είσοδο της ασθενούς στην καρέκλα με περιστρεφόμενο μηχανισμό ώστε να
μετακινείται στο πλάι όταν δεν χρησιμοποιείται.
Να δύναται να διαθέτει προσθαφαιρούμενη επιφάνεια η οποία θα μετατρέπει την επιφάνεια της καρέκλας σε επίπεδη
επιφάνεια κατάκλισης για την μέγιστη άνεση της ασθενούς σε περιπτώσεις χρονοβόρων διαδικασιών. Να προσφερθεί
προς επιλογή.
Η επιφάνεια κατάκλισης να δύναται να οριζοντιωθεί με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε να εξυπηρετεί στην άμεση
εξέταση μέσω υπερήχου, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης της ασθενούς.
H επιφάνεια κατάκλισης να καλύπτεται από αντιβακτηριδιακή δερματίνη, πυκνότητας 30mm τουλάχιστον, χωρίς ραφές,
υψηλής ποιότητας που αντέχει στα συνήθη καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά του Νοσοκομείου και να διατίθεται σε
ποικιλία χρωμάτων.
Να διαθέτει λεκάνη περισυλλογής υγρών χωρητικότητας τουλάχιστον 2,4 λίτρων.
Να διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή για ρολό χαρτιού.
Να διαθέτει κάλυμμα σκελετού από υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό.
Να δύναται να διαθέτει LED λυχνία για την διευκόλυνση του ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού. Να προσφερθεί προς
επιλογή.
Να διαθέτει μαξιλάρι κεφαλής για την μέγιστη άνεση του ασθενούς.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι συμμετέχοντες κατά την τεχνική αξιολόγηση θα αποδεχτούν εγγράφως την υποχρέωση, σε συνεργασία και
συνεννόηση με την επιτροπή διαγωνισμού, να μεταφέρουν για επίδειξη τον προσφερόμενο εξοπλισμό προς απόδειξη των
δυνατοτήτων τους σε χώρου του Νοσοκομείου, επί ποινή απόρριψης.
Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC,
εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485:2015, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2016, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security, ISO 13485:15 (διακίνηση και
τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας».
Επίσης, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.
βάσει του Π.Δ. 117/2004.
Η προμηθεύτρια εταιρία να καταθέσει αποδεικτικά ότι έχει καταβάλλει το τελευταίο «ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ», σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3370/2005, άρθρο 48, παράγραφος 3 (ΦΕΚ 176Α’/11-07- 05). Αποδεικτικά αποτελούν: 1) η «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» του τελευταίου έτους και 2) το σχετικό υποβληθέν ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ ΕΟΦ.
Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών
και των τεχνικών
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια
από την παραλαβή του
Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
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Ο Συντάξας/Τεχνικός ΒΙ.Τ.

Βέργος Νίκος

Ο Διευθυντής Ουρολογικής κλ.

Χασταζέρης Κωνσταντίνος

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσίας

Παπαδιώτης Γεώργιος
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