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ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ.36/18
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΙΛΣΡΩΝ ΣΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ.
Αφού λϊβαμε υπόψη:
1. Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016
2. Σο αριθμ.6312/12.05.2017 αύτημα τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ (ΑΔΑΜ: 18REQ003084203).
3. Σην αριθμ. 705/11.05.2018 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: ΨΦ9346906Ψ-ΣΜ4,
18REQ003115609)
4. Σην αριθμ. 11/21.05.2018 (Θ.16) απόφαςη του Δ του Νοςοκομεύου (ΑΔΑ:6ΟΖ846906Ψ-ΙΥ2)

ΑΔΑΜ:

Προςκαλεύ
τουσ ενδιαφερόμενουσ να καταθϋςουν γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΙΛΣΡΩΝ ΣΩΝ
ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ προώπολογιςμού δαπϊνησ 19.262,10€ με ΥΠΑ,
ςύμφωνα με τα εύδη και τισ ποςότητεσ του παρακϊτω πύνακα:
Α. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΔΩΝ
1.

Απόλυτα φύλτρα χειρουργεύων τύπου HEPATEX CR-WS αποδόςεωσ ΕU 13 (99,99%) με ξύλινο πλαύςιο και με
λϊςτιχο ςτεγανοπούηςησ από την μύα πλευρϊ (6Φ18 mm). Η φιλτραριςτικό τουσ μϊζα hot melt separator πρϋπει
να εύναι καταςκευαςμϋνη από ανθυγρό ειδικό υλικό (water repellent) και να ϋχει υποςτεύ περαιτϋρω επεξεργαςύα
ςε αντύ – μυκητιαςικό διϊλυμα (anti – fungicide solution) leak test (oil thread test) included initial pressure drop
250 Pa.
Διαςτϊςεισ φύλτρων και πιθανό ποςότητα
Εκτιμώμενη Σιμό/τεμ
α/α
Διαςτϊςεισ
Ποςότητα
χωρύσ ΥΠΑ
1.1
457Φ457Φ150 mm 660 m3/h
71 τεμ.
42,45€
1.2
305Φ305Φ150 mm290 m3/h
52 τεμ.
25,30€
1.3
610Φ305Φ292 mm 940 m3/h
32 τεμ.
47,40€
1.4
457Φ457Φ 78 mm 660 m3/h
12 τεμ.
41,90€
1.5
575Φ575Φ 78+8 mm 1065 m3/h
8 τεμ.
57,90€
1.6
305Φ610Φ292 mm 940 m3/h
4 τεμ.
47,40€
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2.

ακόφιλτρα τύπου SONIQ με πλαςτικό πλαύςιο 25mm fully incinerable αποδόςεωσ EU 9 (›95%)καταςκευαςμϋνα
100% από ςυνθετικϋσ ύνεσ πολυπροπυλενύου το οπούο ϋχει αναπτυχθεύ ειδικϊ ώςτε να παρεμποδύζει την
ανϊπτυξη μικροβύων (anti-mikrobial) ό ακόμη και την εμφϊνιςη μούχλασ (mould or mildew ). Eπύςησ για την
αποφυγό διϋλευςησ ϊφιλτρου αϋρα από τισ ραφϋσ του υφϊςματοσ, όλεσ οι ενώςεισ-κολλόςεισ θα πρϋπει να εύναι
ςυγκολλημϋνεσ με ςυςκευό υπερόχων.
Διαςτϊςεισ φύλτρων και πιθανό ποςότητα
Εκτιμώμενη
α/α
Διαςτϊςεισ
Ποςότητα
Σιμό/τεμ
χωρύσ ΥΠΑ
2.1
592Φ592Φ535 mm με δϋκα (10)τςϋπεσ
140 τεμ.
21,50€
2.2
592Φ592Φ500 mm με δϋκα (10)τςϋπεσ
50 τεμ.
21,00€
2.3
298Φ592Φ535 mm με πϋντε (5)τςϋπεσ
60 τεμ.
12,00€
3.

ακόφιλτρα τύπου NOVATEX, με πλαςτικό πλαύςιο 25mm fully incinerable.Synthetic material αποδόςεωσ G4
κατϊ B.S. EN 779:2002 και καταςκευαςμϋνα ςύμφωνα με τον κανονιςμό CP413 BS 5588, από μη τοξικϋσ
ςυνθετικϋσ ύνεσ, μη υφαςμϋνεσ (Free of glass fibres), μϋχρι 80ο C ςχετικό υγραςύα 100%.
Διαςτϊςεισ φύλτρων και πιθανό ποςότητα
Εκτιμώμενη
α/α
Διαςτϊςεισ
Ποςότητα
Σιμό/τεμ
χωρύσ ΥΠΑ
3.1
595Φ595Φ230mm με ϋξι (6)τςϋπεσ
40 τεμ.
16,00€
3.2
287Φ595Φ 230 mm με τρεύσ (3)τςϋπεσ
15 τεμ.
10,00€
4.

Υύλτρα τύπου INTERCELL VMA 802, αποδόςεωσ EU7, με πλαύςιο καταςκευαςμϋνα από γαλβανιςμϋνο υλικό. Η
φιλτραριςτικό τουσ μϊζα θα εύναι από glass paper water repellent, και με περαιτϋρω επεξεργαςύα ςε
αντιμυκητιακό διϊλυμα, αποτελούμενα από δύο ςτρώματα, αναπτύςςοντασ ϋτςι υψηλό ςυντελεςτό
ςυγκρϊτηςησ.
Διαςτϊςεισ φύλτρων και πιθανό ποςότητα
Εκτιμώμενη
α/α
Διαςτϊςεισ
Ποςότητα
Σιμό/τεμ
χωρύσ ΥΠΑ
4.1
592Φ592Φ150mm
6 τεμ.
56,00€
5.

Υύλτρα τύπου INTERSAFE PM F8/9, αποδόςεωσ EU8/9, κλιματιςτικόσ μονϊδασ Αποςτεύρωςησ, καταςκευαςμϋνα
από πτυχωτό ςυνθετικό υλικό, μη επηρεαζόμενο από την υγραςύα. Σόςο τα χωρύςματα του φιλτραριςτικού
υλικού όςο και το πλαύςιο να εύναι καταςκευαςμϋνα από γαλβανιςμϋνο υλικό.
Διαςτϊςεισ φύλτρων και πιθανό ποςότητα
Εκτιμώμενη
α/α
Διαςτϊςεισ
Ποςότητα
Σιμό/τεμ
χωρύσ ΥΠΑ
5.1
12΄΄Φ24΄΄Φ12΄΄
10 τεμ.
50,00€
5.2
24΄΄Φ24΄΄Φ12΄΄
10 τεμ.
50,00€

6.

Υύλτρα ρολό VVF-50 τύπου AMER-GLASS M57 αποδόςεωσ ΕU2 καταςκευαςμϋνα από ςυνεχόμενη υϊλινα,
προοδευτικόσ πυκνότητασ, εμποτιςμϋνη με viscosine για αύξηςη τησ δυνατότητασ ςυγκρϊτηςησ και με
χρωμοδεύκτη εξόδου αϋρα (πρϊςινο).

Διαςτϊςεισ φύλτρων και πιθανό ποςότητα
α/α
6.1

Διαςτϊςεισ
Πλϊτοσ 1,5mm μόκοσ 20m πϊχοσ 50mm
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Ποςότητα
20 τεμ.

Εκτιμώμενη
Σιμό/τεμ
χωρύσ ΥΠΑ
81,30€
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο.ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ενώπιον τησ αρμόδιασ επιτροπόσ του Νοςοκομεύου την Δευτϋρα , 04.06.2018, και
ώρα 10:00 π.μ. ςτο Γραφεύο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβϊλουν ό να αποςτεύλουν τισ προςφορϋσ
τουσ, μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Να μην ανοιχθεύ από την ταχυδρομικό υπηρεςύα ό τη
γραμματεύα» ςτο γραφεύο προμηθειών, μϋχρι και την Δευτϋρα, 04.06.2018 και ώρα 10.00 πμ
την προςφορϊ πρϋπει να περιϋχονται οι εξόσ υποφϊκελοι εισ διπλούν:
1. Υϊκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ
α. Πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ό ιςχύον καταςτατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώσ τα μϋλη του Δ ςε
περύπτωςη ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ό του/των διαχειριςτό/των ςε περύπτωςη Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ
β. Ποινικό μητρώο ςε ιςχύ των μελών του Δ ό του/των διαχειριςτό/των
γ. φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ
δ. Τπεύθυνη δόλωςη Ν. 1599/1986, ότι ο υποψόφιοσ ςυντηρητόσ /οικονομικόσ φορϋασ:
i) δεν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ, διαπιςτωμϋνα από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ,
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα.
ii) αποδϋχεται πλόρωσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ.
iii) αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ςτοιχεύα αληθό και ακριβό.
iv) παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του ςχετικϊ με οποιαδόποτε απόφαςη του
Νοςοκομεύου για αναβολό ό ακύρωςη – ματαύωςη τησ διαδικαςύασ προμόθειασ.
v) ότι ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ εύναι εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από το ϊνοιγμα
των προςφορών
ε. Τπεύθυνη δόλωςη Ν. 1599/1986 ότι ο υποψόφιοσ ςυντηρητόσ /οικονομικόσ φορϋασ ςε περύπτωςη
κατακύρωςόσ του, θα αναλϊβει τη ςυντόρηςη ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Παρϊρτημα Γ-Σεχνικϋσ
Προδιαγραφϋσ τησ Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ.
2.

Υϊκελοσ τεχνικόσ προςφορϊσ
τον φϊκελο τεχνικόσ προςφορϊσ τοποθετούνται τα κϊτωθι:
i.
Αναλυτικό περιγραφό των προςφερομϋνων ειδών.
Θα γύνεται υποχρεωτικϊ αντιςτούχιςη των προςφερομϋνων ειδών με τον αύξοντα αριθμό του εύδουσ τησ
πρόςκληςησ.Για την τεκμηρύωςη τησ προςφορϊσ απαραύτητη εύναι η προςκόμιςη προςπϋκτουσ τεχνικών
φυλλαδύων ό ϊλλων εγγρϊφων του καταςκευαςτικού ούκου.
ii.
Σα φύλτρα να εύναι Ευρωπαώκόσ προϋλευςησ και να αναφϋρεται η χώρα καταςκευόσ με υπεύθυνη
δόλωςη του προμηθευτό.
iii.
Για τα υπό προμόθεια εύδη οι προμηθευτϋσ πρϋπει να καταθϋςουν με την προςφορϊ και τα αντύςτοιχα
πιςτοποιητικϊ CE Προώόντων, ISO 9001 του καταςκευαςτό & του προμηθευτό, πιςτοποιητικό
EUROVENT Certification όλων των προώόντων. Σα πιςτοποιητικϊ θα εύναι ςε πρωτότυπο ό επικυρωμϋνο
και μεταφραςμϋνο φωτοαντύγραφο.
iv.
Σα παραςτατικϊ του καταςκευαςτό ό και του αντιπροςώπου και του προμηθευτό με αναγραφό ςε αυτϊ
όλων των χαρακτηριςτικών αναγνώριςησ των προώόντων ςυνοδευόμενα από Τπεύθυνη δόλωςη του
προμηθευτό ότι τα προώόντα δεν εύναι πλαςτϊ, εύναι καινούργια, αμεταχεύριςτα και δεν εύναι
ανακαταςκευςμϋνα.
v.
Βεβαύωςη του καταςκευαςτό των φύλτρων ότι θα παραδοθούν από την ύδια εταιρεύα που γύνεται η
παραγγελύα.

3.

Υϊκελοσ οικονομικόσ προςφορϊσ
Οικονομικό προςφορϊ του υποψηφύου, με την τιμό ςε ευρώτην 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.
Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη απορρύπτεται.

Άρθρο 2ο. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Η κατακύρωςη θα γύνει ςτον προμηθευτό που θα προςφϋρει τη χαμηλότερη τιμό προ ΥΠΑ κατ΄εύδοσ για το ςύνολο
τησ ζητούμενησ ποςότητασ και εφόςον τα προςφερόμενα πληρούν τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ.
Η ςύμβαςη που θα υπογραφεύ με τον/τουσ μειοδότη/εσ προμηθευτό/εσ θα ιςχύςει για δεκαοκτώ (18) μόνεσ από την
υπογραφό τησ ό και νωρύτερα ςε περύπτωςη που απορροφηθεύ η ποςότητα των ειδών
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Άρθρο 3ο.ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
Όλεσ οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςε ευρώ με την προςκόμιςη των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται
από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την αναγκαύα διοικητικό
διαδικαςύα για ϋκδοςη των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων. Η ϋκδοςη του τιμολογύου θα γύνεται ανϊ τρύμηνο, και η
πρώτη τιμολόγηςη θα γύνει με το πϋρασ του πρώτου τριμόνου τησ ςύμβαςησ.
Για όλεσ τισ πληρωμϋσ θα εκδύδονται τα απαραύτητα νόμιμα παραςτατικϊ Ι δικαιολογητικϊ. Από κϊθε
τιμολόγιο του Προμηθευτό θα γύνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κϊθε φορϊ Νόμουσ και
ςχετικϋσ Εγκυκλύουσ των αρμόδιων Τπουργεύων.
Οι κρατόςεισ οι οπούεσ βαρύνουν τον προμηθευτό εύναι οι ακόλουθεσ:
α) Τπϋρ Οργανιςμών Χυχικόσ Τγεύασ (Υ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %.
β) Ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδόματοσ, ο οπούοσ παρακρατεύται
κατϊ την πληρωμό του τιμόματοσ.
γ) Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων: κρϊτηςη 0,06% επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ
φόρων και κρατόςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).
δ) Σϋλοσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3% επύ του ποςού τησ ανωτϋρω κρϊτηςησ, πλϋον ειςφορϊσ υπϋρ Ο.Γ.Α.
ποςοςτού 20%.
ε) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ,
καθώσ και κϊθε ϊλλησ ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π),
καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). την παραπϊνω
κρϊτηςη παρακρατεύται επύςησ το αναλογούν χαρτόςημο 3% υπϋρ Δημοςύου και ΟΓΑ χαρτοςόμου 20%.
Ο αναλογούν Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό (%) βαρύνει το Νοςοκομεύο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ









Οι προςφορϋσ θα ιςχύουν για εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ.
Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν απαιτούνται.
Πϋραν τησ κύριασ προςφορϊσ γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ, όχι περιςςότερεσ τησ μιασ.
Αντιπροςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται
Οι προςφορϋσ για να χαρακτηριςτούν καταρχόν αποδεκτϋσ και να αξιολογηθούν θα πρϋπει με ποινό
αποκλειςμού τησ προςφορϊσ, να εύναι πλόρεισ, ςαφεύσ, αναλυτικϋσ, τεκμηριωμϋνεσ και δεόντωσ
υπογεγραμμϋνεσ και να ικανοποιούν τισ απαιτόςεισ τεχνικϋσ ό πληρότητασ, βεβαιώςεων κ.λ.π. που
αναφϋρονται ςτην παρούςα πρόςκληςη.
Η παρϊδοςη των ειδών θα γύνεται τμηματικϊ, ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του Νοςοκομεύου, εντόσ δϋκα (10)
ημερών από την παραγγελύα, με ϋξοδα και ευθύνη του προμηθευτό ςτισ αποθόκεσ του Νοςοκομεύου.
Απαρϊβατοσ όροσ για την παρϊδοςη των υλικών και εξόφληςό τουσ: Σα παραςταςτικϊ του καταςκευαςτό ό και
αντιπροςώπου και του προμηθευτό, με αναγραφό ςε αυτϊ όλων των χαρακτηριςτικών αναγνώριςησ των
προώόντων, ςυνοδευόμενα από υπεύθυνη δόλωςη του προμηθευτό ότι τα προώόντα δεν εύναι πλαςτϊ, εύναι
καινούργια, αμεταχεύριςτα και δεν εύναι ανακαταςκευαςμϋνα.
Για ό,τι δεν προβλϋπεται από την παρούςα πρόςκληςη εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών του Δημοςύου
διατϊξεισ, όπωσ ιςχύουν κϊθε φορϊ

.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ
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