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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΤΠ ΑΡ ΝΟ 29/2018
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Φιώξηλαο <<ΔΛΔΝΗ Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ>>, ύζηεξα από ηελ
1. Σελ ππ αξ ΑΓΑ ΧΚΗΛ46907Ι-51Σ ΚΑΙ ΑΓΑΜ 18REQ003336726 θαη ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ 125 /286-2018
2. Σελ ππ 125/12-6-2018 ( ΑΓΑ ΧΒΜΦ46907Ι-ΠΞΤ ) απόθαζε ηνπ Γ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο Ηιεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ
Πξνθεξχζζεη
ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αληηδξαζηεξίσλ ΑΙΜΟΓΟΙΑ
( ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΑΚΡΙΒΧΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΑΙΜΑΣΟ CPV 33696100-6 ΠΠΤΤ 2015
α) κε ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ αλαγθαίσλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ σο πξνο ην ζχλνιν
ησλ δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ
β) γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ρσξίο ζπλνδφ εμνπιηζκφ γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ (ζηε ζπλνιηθή
δεηνχκελε πνζφηεηα) ή θαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδε (ζηε ζπλνιηθή δεηνχκελε πνζφηεηα αλά είδνο
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ε ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ
ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΔΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ-ΣΙΜΗ
(ΤΣΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ :

60603-60610-60611-60613 .

Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ή όια ηα ηκήκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ Πίλαθα,
α/α
ΕΙΔΟ
Πνζφηεηα
ΔΑΠΑΝΗ ΥΧΡΙ
ΔΑΠΑΝΗ ME
Αξηζκφο
πζηήκαηνο
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΕΗΔΗ
1
ΣΜΗΜΑ

2
ΣΜΗΜΑ
3
ΣΜΗΜΑ

4
ΣΜΗΜΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕ
ΤΝΟΔΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΟ
60603
ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕ
ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
60610

10400

33232

41207

4065,5

21212

26302

7756,80

9618,43€

ΕΞΧΣΕΡΙΚΟ ΕΧΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ
ΕΛΕΓΥΟ

22

3648

4523

60000
ΑΝΟΟΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΕ
ΣΟ ΥΕΡΙ
60613

1.Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθό Ννζνθνκείν Φιώξηλαο <<ΔΛΔΝΗ Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Σαρ δηεπζ. Δγλαηίαο 9 Σ.Κ 53100 Σει
23853/50266 , θσδηθόο NUTS: EL 533 , Φαμ 23850/22175 URL(http://florinahospital.gr/).
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΣΧΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ .(Σει. 23853/50266 Φαμ 2385/45787 Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν:
sprom@nosflorinas.gr r).
2.Σξφπνο
ιήςεο
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ εγγξάθσλ
θαη δηαθήξπμεο:
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ δσξεάλ ην πιήξεο θείκελν ηε 29/2018 δηαθήξπμεο από ηελ δηθηπαθή
πιαηθόξκα ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. http://www.promitheus.gov.gr κέζσ ηεο νπνίαο ζα δηελεξγεζεί ν ειεθηξνληθόο
δηαγσληζκόο, από ηελ δηθηπαθή πιαηθόξκα ηνπ ΚΗΜΓΗ θαη από ην Πξόγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ. Γηεπθξηλίζεηο θαη ινηπέο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ δηαθήξπμε ζα παξέρνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Δ..Η.ΓΗ..
ε
3. Σχπνο Αλαζέηνπζαο αξρήο θαη δξαζηεξηφηεηα: Ννζνθνκείν πνπ αλήθεη ζηελ 3
Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα
(ΤΠΔ)Μαθεδνλίαο κε θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο ηελ Τγεία.
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4. Κσδηθφο θχξηνπ ιεμηινγίνπ CPV: 33696100-6
5. Σφπνο Εθηέιεζεο/Παξάδνζεο: Γεληθό Ννζνθνκείν Φιώξηλαο <<ΔΛΔΝΗ Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ », NUTS EL 533 6.Είδνο
ζχκβαζεο: Αγαζά.
7. Αληηθείκελν χκβαζεο: ( ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΑΚΡΙΒΧΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΑΙΜΑΣΟ CPV 33696100-6 ηνπ
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Φιώξηλαο <<ΔΛΔΝΗ Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
8. Φχζε θαη πνζφηεηα ή αμία ησλ δεηνχκελσλ πξντφλησλ: ύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδώλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηνπο, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
9. Πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο: 82000 €. επξώ ελζσκαησκέλν ην ΦΠΑ
10. Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο: ηνλ δηαγσληζκό δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
11. πλνιηθή δηάξθεηα ζχκβαζεο – δηθαηψκαηα παξάηαζεο: ΔΝΑ ΔΣΟ . Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ηεο
29/2018 δηαθήξπμεο.
12. Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο
ηνπ Άξζξνπ 2.2 θαη ησλ Δηδηθώλ Όξσλ ηεο δηαθήξπμεο.
13. Είδνο Δηαδηθαζίαο Αλάζεζεο: Ηιεθηξνληθόο Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο
14. Δηεχζπλζε απνζηνιήο πξνζθνξψλ/Σξφπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από
ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ..
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα, πεξηζζόηεξα ή όια ηα ηκεκαηα
15. Κξηηήξηα Αλάζεζεο ηεο χκβαζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηε
βέιηηζηε ζρέζε πνηόηεηαο-ηηκήο
16. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην Ε..Η.ΔΗ..: Σελ 3/9/2018 ώξα 11:00 π.κ.
17. Ειάρηζηε απαηηνχκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο: Η πξνζθνξά πξέπεη λα ηζρύεη γηα 210
εκέξεο από ηελ επόκελε εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
18. Όξνη γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ: Η απνζθξάγηζε ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» γίλεηαη ηεζζεξηο (4 ) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ εκεξα ΠΑΡΑΚΔΤΗ 7/9/2018 ..θαη ώξα 11 .π.κ. θαη δηελεξγείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο
http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. Δλ ζπλερεία, απνζθξαγίδνληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ λνζνθνκείνπ
(Γξαθείν Γηαγσληζκώλ) νη θάθεινη πνπ ππνβάιινληαη εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ
πξνζθνξώλ θαη πεξηέρνπλ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ζε έληππε κνξθή. Η Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό)θαθέινπ
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή. Η Ηιεθηξνληθή
Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο», γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξίζεη ε
αλαζέηνπζα αξρή. Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επόκελν
ζηάδην απνθηά πξόζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ πηπρώλ
εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πξνζθέξνληεο δύλαληαη λα παξεπξίζθνληαη
θαηά ην άλνηγκα ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ εθπξνζσπνύκελνη από εθπξόζσπό ηνπο ν νπνίνο ζα
πξέπεη λα θαηέρεη ζρεηηθή πξνο απηό εμνπζηνδόηεζε.
19. Γιψζζα πνπ ζα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο: Οη πξνζθνξέο, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο, νη ηερληθέο θαη
νηθνλνµηθέο πξνζθνξέο θαη ελ γέλεη όια ηα ππνβαιιόµελα ζην δηαγσληζµό δηθαηνινγεηηθά, εθηόο ησλ πξνζπέθηνπο
αιινδαπώλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ ησλ πξνζθεξόµελσλ εηδώλ πνπ απηά θαη µόλν απηά δύλαηαη λα είλαη ζηελ Αγγιηθή
γιώζζα, ζα είλαη ζπληαγµέλα επί πνηλή απνθιεηζµνύ ζηελ Διιεληθή Γιώζζα ή ζα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε µεηάθξαζε.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην Άξζξν 2.1.4 θαη ζηνπο Δηδηθνύο Όξνπο ησλ εηδώλ ηεο δηαθήξπμεο.
20. Σξφπνο Υξεκαηνδφηεζεο: Σν θόζηνο ζα θαιπθζεί από Σαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΓΝΦ
21. Φνξέαο αξκφδηνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο: Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ, Αζήλα.Ιζρύνπλ
ηα αλαθεξόκελα ζην Άξζξν 3.4 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζην Π.Γ. 39/4-5-2017.
22. Τπνβνιή πξνζθπγψλ: ύκθσλα κε ην Άξζξν 3.4 ηεο Γηαθήξπμεο.
24. Η ζχκβαζε εκπίπηεη ζηε πκθσλία πεξί Δεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ (Δ): Ναη.
25. Εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ: Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ύςνπο δύν ηνηο εθαηό (2%) επί ηεο
πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ είδνπο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.
26. Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο: ύκθσλα κε ην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ
ζπκβάζεσλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο πνπ ζα θαιύπηεη πνζό ίζν κε πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λα
ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. εθαηό (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.
27. . Δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΗΜΓΗ) http://www.eprocurement.gov.gr
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί αθόκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. :
://www.promitheus.gov.gr, όπνπ έιαβε πζηεκηθνύο Αξηζκνύο ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ηεο παξνύζαο

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεύεηαη θαη ζηνλ Διιεληθό Σύπν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66
ηνπ Ν. 4412/2016 :

κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα

κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ΑΘΗΝΧΝ

κηα εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα
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Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο) όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ Ν. 3861/2010, ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ)
Η Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεύζπλζε
(URL) :
http://florinahospital.gr
Δπίζεο πεξίιεςε ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ζα απνζηαιεί ζηνπο παξαθάησ θνξείο γηα αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεώλ
ηνπο:
1.

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΧΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ keeuhcci@uhc.gr

2.

ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΧΝ info@acci.gr

3.

ΓΙΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ iccgr@otenet.gr

4.

ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ evep@pcci.gr

5.

ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ root@ebeth.gr

6.
ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΦΛΧΡΙΝΑ eveflo@otenet.gr
8. Σνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ ΓΝ ΦΛΧΡΙΝΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝΦ
ΚΧΣΑΚΙΓΗ ΓΔΧΡΓΙΟ

