ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑΜ: 21PROC009601587
Πρέβεζα:24/11/21
Αρ. Πρωτ.: 10753

Τμήμα...: Οικονομικό
Πληρ….: Γούση Γ.
Τηλ… ..: 2682361310
Fαx…....: 2682024837
Mail: g.gousi@prevezahospital.gr
ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών προμήθειας «Υγειονομικού
Υλικού» με CPV: 33141000-0 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής..
ΣΧΕΤ. Το με αριθμ. πρωτ. 10690/23-11-2021 Αίτημα « Υγειονομικό Υλικό» με CPV: 33141000-0 .
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο γραφείο
προμηθειών έως 29/11/2021 ημέρα Τρίτη 11.30 πμ, προμήθειας «Υγειονομικού Υλικού» για την
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.300,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» ( ΚΑΕ 1311).
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται
από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο
αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ LED ΜΙΑς ΧΡΉΣΕΩΣ
1
 ΛΑΒΗ -ΛΑΜΑ MAC No3
30 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΛΑΒΗ -ΛΑΜΑ MAC No4
ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΜΑΣΚΑ
ΜΗ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ


2
3

30 ΤΕΜΑΧΙΑ
6 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΤΟIΧΙΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ Ο2 (15LT+30LT) ΓΙΑ ΛΗΨΗ AFNOR

3 TEMAXIA

MONO ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΥΨΗΛΗς ΡΟΗΣ 60LT ΓΙΑ ΛΗΨΗ
AFNOR

4 TEMAXIA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α 2 ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ / BILEVEL/CRAP
 Να διαθέτει περιμετρική εφαρμογή καλύπτοντας όλο το πρόσωπο του ασθενούς (στόμα, μύτη &
οφθαλμούς) με μεμβράνη από μαλακή σιλικόνη για αποφυγή νεκρώσεων στα σημεία επαφής με
το πρόσωπο του ασθενή.
 Να έχει κεφαλοδέτη πέντε σημείων σύνδεσης στη μάσκα-για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα
της-κατασκευασμένο από ειδικό μαλακό & εύκαμπτο ύφασμα. Δύο εκ των πέντε σημείων
σύνδεσης του κεφαλοδέτη με τη μάσκα να φέρουν σύστημα εύκολης & γρήγορης αφαίρεσης/
εφαρμογής μάσκας.
 Να διαθέτει δύο συνδετικά, περιστρεφόμενα κατά 360ο για την ελεύθερη κίνηση των
σωληνώσεων ασθενούς. Το ένα από τα συνδετικά να έχει ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής και το
άλλο όχι .
 Να μπορεί να δεχθεί συνδετικό κατάλληλο για εκτέλεση βρογχοσκόπησης χωρίς αφαίρεση της
μάσκας.
 Να μπορεί να δεχθεί συνδετικό κατάλληλο για σύνδεση με γεννήτρια υψηλής ροής ή αναλώσιμη
 να διαθέτει θυρίδα για μέτρηση πίεσης ή εμπλουτισμού οξυγόνου
 να διαθέτει αεροστεγή θύρα για ρινογαστρικό σωλήνα
 να ελαχιστοποιεί την επανεισπνοή του CO2 και να μειώνει στο ελάχιστο τον νεκρό χώρο μέσω
της κατασκευής της.
 Να δύναται να αποστειρωθεί στους 134οC για τουλάχιστον 10 κύκλους αποστείρωσης για χρήση
σε διαφορετικούς ασθενείς
 να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη (small, medium, large, x-large) κατάλληλο για χρήση και σε
παιδιά και σε ενήλικες.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΤΗΣΙΑ
ΖΗΤΟΥ
ΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΤΕΜ

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙ
Σ
Φ.Π.
Α.

ΦΠ
Α

ΑΞΙΑ
ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.

1
ΣΥΝΟΛΑ

Σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση θα απαιτηθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά από το μειοδότη
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α)

1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του.
3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα,
κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν
προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.
Β)

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις.
Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν
από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:
•
Φυσικά πρόσωπα
•
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
•
Διαχειριστές Ε.Π.Ε

Διαχειριστές ΙΚΕ
•
Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
•
Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή
ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.

Γ)
1. Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό
δημόσιο.
2. Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται
από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την
κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό
ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων , κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Δ)
1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να
καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην
περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος
θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που
προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
αυτού.
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω
υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός
φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

