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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΨΝΠ146904Μ-7ΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση : 3ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ
Πληροφορίες : Πιτσινέλης Σωτήριος
Τηλ. : 26413-61230,233

ΑΓΡΙΝΙΟ, 12 Οκτωβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 15067
ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ»
ΣΧΕΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Υ4α/οικ.70456/25.07.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου
2018 και ώρα 14:00 μ.μ στο Οικονομικό τμήμα (Γραφείο Προμηθειών) του Γενικού Νοσοκομείου
Αιτωλ/νίας -Ν.Μ. Αγρινίου, για την προμήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη αναγκών των εξωτερικών
ασθενών.
Αναλυτικά :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ Φ.Π.Α

1

Βάσεις (κολοστομίας-ειλεοστομίαςουρητηροστομίας) επιπεδες διαμ, έως
55mm + 3mm. ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΖΩΝΗΣ

60

4,54 €

272,40 €

13%

307,81 €

2

Σάκοι κολοστομίας ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΖΩΝΗΣ ΕΩΣ 55mm

360

1,70 €

612,00 €

13%

691,56 €

3

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ που στην
βάση τους να εμπεριέχουν ιατρικής
χρήσης μέλι Manuka λόγω
υπερευαισθησίας της γύρω περιοχή

40

7,24 €

289,60 €

13%

327,25 €

4

ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ,που στην
βάση τους να εμπεριέχουν ιατρικής
χρήσης μέλι Manuka λόγω
υπερευαισθησίας της γύρω περιοχής

120

4,97 €

596,40 €

13%

673,93 €

1

5

Σάκοι κλειστοί αυτοκόλλητοι
κολοστομίας .Με οβάλ κολλητική
επιφάνεια, εύκαμπτη που να περιέχει
ιατρικής χρήσης μέλι manuka με
επουλωτική και αντιβακτηριδιακή
δράση .Με φίλτρο κατακράτησης
οσμών προστατευόμενο από
εσωτερικό διπλό θάλαμο .Με
υφασμάτινης υφής, αντιιδρωτικό
κάλυμμα. Αδιαφανείς, με παράθυρο
ελέγχου στόμιο , και διαφανείς.
Προς κοπής έως
60/80mm(κάθετος/οριζόντιος
άξονας)

180

5,23 €

941,40 €

13%

1.063,78
€

6

ΠΟΥΔΡΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ με aloe vera σε
φιαλίδιο 25 gr

20

19,90 €

398,00 €

13%

449,74 €

ΣΥΝΟΛΟ

3.109,80 €

3.514,07
€

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα.
Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς :
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Β) Ο πλήρης τίτλος των υπό προμήθεια ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» και ο αριθμός
της πρόσκλησης.
Γ)Τα στοιχεία του αποστολέα
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
1) Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη διαθέτουν CE.
2) Θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση
αυτών την επόμενη ημέρα της υποβολής των προσφορών.
3) Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης. Σε
περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών να αναφέρεται η
αντιστοιχία του κωδικού του κάθε είδους σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών. Κατά την ημερομηνία
κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του
Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 άρθρο
14).
4) Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής
5) Παράδοση υλικών: Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
6) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
7) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του
Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) που να δηλώνει ότι:
Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Να δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), διαπιστωμένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
Να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί
2

της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3
της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166), στ ) παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με
το ν. 4198/2013 (Α΄215 ).

Ο Δι οι κ η τή ς

Παναγιώτης Ε. Παπαδόπουλος
Εσωτ. Διανομή
i.
Γρ. Διοικητή
ii.
Οικονομικό
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