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ΑΓΡΙΝΙΟ,
30-04-2020
Αρ. Πρωτ.7428
ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σχετ. 1.Η υπ.αριθμ 7675/06-05-2020 απόφαση Διοικητή σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας για την
διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την διενέργεια αναλύσεων υγρών ιατρικών λυμάτων.
2. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Πέμπτη 12/05/2020 και ώρα 14:00
στο οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών-διαχείριση) του γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου για την για την
διενέργεια αναλύσεων υγρών ιατρικών λυμάτων της Ν. Μ. Αγρινίου.
Αναλυτικά οι Παράμετροι ανάλυσης.
Χρώμιο τρισθενές &
εξασθενές (Cr+3& Cr+6)
Αρσενικό -As
Κάδμιο -Cd
Χρώμιο -Cr
Αργυρός -Ag

Χαλκός -Cu
Σελήνιο -Se
Ψευδάργυρος -Zn
Φορμαλδεΰδη –(HCHO)

Διχλωροβενζολιο (C6H6Cl2)

Υδράργυρος -Hg

Αγωγιμότητα

Αμμωνία (ως NH4+)

Νικέλιο -Ni

pH

BOD
COD
Χλωριούχα άλατα (Cl-)
Θειικά άλατα (SO4-)
Βενζόλιο (C5H6)

Μόλυβδος -Pb

Φωσφορικά άλατα (PO4-2)
Κυανιούχα (CN )
Θα υπολογιστεί το σύνολο τοξικών στοιχείων Σ (CV/LV) οπού CV και LV είναι οι
συγκεντρώσεις και τα ανωτέρα όρια των As,Cd,Cr,Ag,Hg,Ni,Pb,Cu,Sa,Zn.
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α 190,00 € ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 235,60 €

Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Β) Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας 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
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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
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 Δ ι οικ η τή ς
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ
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