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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 64/18 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Αφού λάβαμε υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2.Το αριθ..5457/20-04-2018 αίτημα του Διευθυντή της ουρολογικής κλινικής.
3.Την αριθ. 1120/10-09-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ01646906Ω-Τ9Ο)
4.Την αριθ. 21/18-09-2018. απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου.
Προσκαλεί
Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Νοσοκομείου για τα είδη του παρακάτω πίνακα, προϋπολογισμού
22.940,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
Α/
Α

1
2

Περιγραφή είδους

ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ

Ποσότητα

Εκτιμώμενη
τιμή χωρίς
ΦΠΑ

1
9.000,0
1
9.500,00
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ
Συνολική αξία με ΦΠΑ 24%

Συνολική
αξία ΜΕ
ΦΠΑ
11.160,00
11.780,00
18.500,00
22.940,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι κατατιθέμενες προσφορές θα αποσφραγισθούν την Πέμπτη 27.09.2018, και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» στο γραφείο προμηθειών, μέχρι και την
Πέμπτη 27.09.18 και ώρα 10.00 πμ
Στην προσφορά πρέπει να περιέχονται οι εξής υποφάκελοι εις διπλούν:
1. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής
α. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ σε περίπτωση
ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ή του/των διαχειριστή/των σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ
β. Ποινικό μητρώο σε ισχύ των μελών του ΔΣ ή του/των διαχειριστή/των
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γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
δ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος συντηρητής /οικονομικός φορέας:
i) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
διαπιστωμένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
ii) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
iii) αναφέρει στην προσφορά του στοιχεία αληθή και ακριβή.
iv) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για
αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας.
v) ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα των
προσφορών
2. Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όσα ζητούνται στο Παράρτημα Β. της πρόσκλησης
Φάκελος οικονομικής προσφοράς
Οικονομική προσφορά του υποψηφίου, με την τιμή σε ευρώ ,οι τιμές που θα δοθούν θα αφορούν την προμήθεια
καινούργιου και καινούργιου με τιμή αντικατάστασης του παλαιού δικού μας εξοπλισμού.
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.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής στον
προμηθευτή με τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη
τιμή), εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/216.
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 0,06% 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.
Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
Τα προσφερόμενα να είναι πλήρες, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που
απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική
περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να
αξιολογηθούν.
1. Να διαθέτει ατραυματικό άκρο διαμέτρου 6Fr μέγιστο ώστε να γίνεται πολύ εύκολα η εισαγωγή του στο στόμιο του
ουρητήρα.
2. Να διαθέτει μέγιστη εξωτερική διάμετρο στο σώμα μικρότερη των 10Fr.
3. Να διαθέτει δύο κανάλια εργασίας ώστε να είναι δυνατή ταυτόχρονα η χρήση λαβίδας basket για σύλληψη της πέτρας
και ίνας laser για λιθοτριψία.
4. Τα κανάλια να έχουν διάμετρο μεγαλύτερη των 3Fr. το καθένα.
5. Να διαθέτει στο ένα κανάλι ειδικό μηχανισμό χειρισμού της ίνας του laser
6. Να εκτελεί γωνιώσεις 270° πάνω και 270° κάτω τουλάχιστον, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις
περιοχές του νεφρού.
7. Να διαθέτει μήκος εργασίας 680mm τουλάχιστον.
8. Να έχει εύρος πεδίου 85°
9. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό για εύκολη διαπίστωση ότι το άκρο του ενδοσκοπίου βρίσκεται στις 0° έτσι ώστε να είναι
εύκολη και ασφαλής η εξαγωγή του ενδοσκοπίου από τον ασθενή αλλά και για εύκολο προσανατολισμό του χειριστή.
10. Να διαθέτει φρένο σταθεροποίησης της επιθυμητής κάμψης στο μοχλό εκτέλεσης γωνιώσεων.
11. Να παρέχει εικόνα υψηλής ποιότητας.
12. Να μπορεί να συνδεθεί σε ενδοσκοπικές κάμερες οποιουδήποτε κατασκευαστή.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08, ISO 13485/12 (διακίνηση και τεχνική
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 14001 και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 που είναι
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά.
4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των
χρηστών και των τεχνικών.
5. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
6. Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
Κεφαλή τύπου CONVEX για νεφρικές απεικονίσεις συμβατή με το υπάρχων μηχάνημα BK Medical μοντέλο: Focus και
ΚΩΔ: B&K 8823, 6-1,8 ΜΗz CONVEXSONDE.
Το προσφερόμενο να διαθέτει CE Mark, και να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
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