ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ – ΤΚ 12461
TMHMA : OIKONOMIKOY
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ : 213 2046170 - 171
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:3540/724410

ΧΑΙΔΑΡΙ

19/03/2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (με συλλογή κλειστών
προσφορών) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
5.500,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΙΓΜΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΤΗ
01/04/2014
ΩΡΑ 10:00π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (με συλλογή κλειστών
προσφορών) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

Το Ψ.Ν.Α. “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Προμήθειες του Δημοσίου τομέα

και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”.
Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007 τ. Α΄)
Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007 τ. Α΄)
5. Τις διατάξεις του Ν. 3867/2010 παρ. 11 του αρθρ. 27.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 παρ. 7 του αρθρ. 14 σχετικά με τις τιμές του
Παρατηρητηρίου Τιμών.
7. Απόφαση της 2191/09-1-2014 (θέμα 31ο) Συνεδρίασης του Δ.Σ του Νοσοκομείου.
3.
4.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (με συλλογή κλειστών
προσφορών) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, και σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τις ποσότητες όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α΄, το οποίο αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης, προς κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου για ένα έτος, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
αυτό.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:
1. Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην
Ελληνική γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος τοποθετείται
μέσα στον κυρίως φάκελο.
2. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας και να
πρωτοκολληθούν το αργότερο μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 31/03/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ
1:00μ.μ.
3. Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στο Γρ. προμηθειών του
νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή.
4. Δήλωση, η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημερολογιακές
ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Απαγορεύεται ρητά, η παραχώρηση των προς προμήθεια ειδών σε άλλον προμηθευτή
από τον προσφέροντα στον οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής:
1. Καθαρή τιμή ανά είδος σε Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
2. Επιβάρυνση με Φ.Π.Α. (συντελεστής)
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την θεώρηση του
χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της ή του Παρέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
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Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
1. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 1,5% πλέον χαρτοσήμου 2% και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 20%.
2. Φόρος εισοδήματος 4%
3. Κράτηση 2% υπέρ της ψυχικής υγείας (Ν. 3580/07).
4. Κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10% πλέον χρτοσήμου 3% και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 20%.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των
5.500,00 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Οι ποσότητες δεν ειναι δεσμευτικές και δύνατε να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις
ανάγκες του Νοσοκομείου, καθ' όλη την διάρκεια του έτους.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
1. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
2. Το παράρτημα Α΄αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ιατρικό αέριο Ο2 σε φιάλες ιδιοκτησίας μας
χωρητικότητας >4Μ3
ιατρικό αέριο Ο2 σε φιάλες ιδιοκτησίας μας
χωρητικότητας από ≤4Μ3

•
•

•
•

1000Μ3

774τμχ

Η καθαρότητα του αέριου οξυγόνου θα είναι όπως καθορίζεται από τον
Ε.Ο.Φ σε 99,5% κατ’ όγκο .
Οι φιάλες του αέριου οξυγόνο θα πρέπει να μεταφέρεται στο χώρο του
νοσοκομείου με πίεση 200 atm. Ο έλεγχος των φιαλών θα πρέπει να
γίνεται σε πίεση 300 atm
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει άδεια εμφιάλωσης για ιατρικό
αέριο οξυγόνο από τον ΕΟΦ
Ο έλεγχος των φιαλών θα πρέπει να γίνεται σε πίεση 300 atm

Για τυχόν ανταλλακτικά που θα χρειασθούν, η προσφορά σας θα
επισυνάπτεται σε ξεχωριστό φάκελο.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ(ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ)
ΒΑΦΗ ΦΙΑΛΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΑΛΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ
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