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ΧΑΪΔΑΡΙ 03/04/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016)
Το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2) Την υπ’ αριθ. 4925/803475/02-04-2019 έγκριση του Προέδρου ΔΣ του Νοσοκομείου, με
την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για την
προμήθεια ακτινολογικών φιλμ.
3) Την υπ’ αριθ. 2358/13-12-2018 (θέμα 8ο) ΣΔΣ του Νοσοκομείου «Νομιμοποίηση
υπογραφών για το έτος 2019».
4) Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 3912/802462 (ΑΔΑ:
ΩΗΠ469Η27-Β3Χ) ποσού 5.825,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Καλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ με προϋπολογισμό 5.825,52€ συμπ/νου
Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής.
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας πρόσκλησης, παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά
τους σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το
διαγωνισμό.
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (επωνυμία εταιρείας – ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
τηλέφωνο, fax, email).
2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να κατατίθενται
στο Τμήμα Γραμματείας του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι

Τ.Κ. 12461 έως 11-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορά που
κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και
επιστρέφεται στον προσφέροντα.
Κάθε προσφορά που κατατίθεται, πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των
προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α.
«ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» στις 11-04-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη
δήλωση όπου θα δηλώνεται:
α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή
στην παρούσα πρόσκληση.
β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία
αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 & του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε.),
τους διαχειριστές των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες
(Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.
 Φορολογική ενημερότητα.
 Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια.
 Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
 Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη πτώχευσης και μη κήρυξης
σε πτώχευση.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη ειδικής εκκαθάρισης και
μη εξυγίανσης.
 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη αναγκαστικής διαχείρισης.
 Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης &
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (Ν. 4412/2016 άρθρο 93).
 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ή ένορκη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού που αφορούν:
α) την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
β) την κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016,
γ) τη 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,
δ) την προσπάθεια να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την

ανάθεση,
ε) την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
στ) την έκδοση καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα κατατεθούν σε φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου του
Νοσοκομείου, εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω πιστοποιητικών εντός της
ορισθείσης προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται
ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας
ανάθεσης παροχής υπηρεσίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη & αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει,
τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη
ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή και τρίτων προσώπων.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής & εργατικής νομοθεσίας,
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού & εργατικού δικαίου, όπως αυτές
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη των ακτινολογικών φιλμ στην Αποθήκη
Υλικού του Νοσοκομείου, μετά από έγγραφη παραγγελία και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
του Νοσοκομείου.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και τη θεώρησή
του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
Φόρος 4%
Κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας
Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%
Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Ε.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Ποσότητα

Μ.Μ.

Παρατηρήσεις

1.800

Τεμάχιο

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ 24Χ30 (10” X 12”)

1.500

Τεμάχιο

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ 35Χ43 (14’’ Χ 17’’)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Χαϊδάρι 02/04/2019
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ ΓΙΑ DRY ΚΑΜΕΡΑ
1) Θα είναι φιλμ υψηλής τεχνολογίας, τύπου DT10B απολύτως κατάλληλο για DRY κάμερα
AGFA τύπου DRYSTAR 5302.
2) Το επίστρωμα βάσης θα είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη θερμοκρασία.
3) Θα αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, θα έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη σαφήνεια,
πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας.
4) Θα καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (π.χ. ISO, CE) και να
κατατεθούν τα σχετικά αντίγραφα με την προσφορά.
5) Η ημερομηνία λήξης των φιλμ θα είναι τουλάχιστον 22 μήνες μετά την ημερομηνία
παράδοσης.
6) Θα είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας
περιβάλλοντος.
7) Η συσκευασία των φιλμ θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή (Daylight film loading),
σε άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση.
8) Για τα προσφερόμενα φιλμ θα συνυποβληθεί PROSPECTUS με όλα τα φωτογραφικά και
φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικά καμπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και
την απόδοση των φιλμ).
9) Να προσφερθούν φιλμ στις παρακάτω διαστάσεις:

α) 35 x 43 cm (14 x 17 inch) : 1.500 films (15 κουτιά των 100)
β) 24 x 30 cm (10 x 12 inch) : 1.800 films (18 κουτιά των 100)

10) Οι προμηθευτές των ανωτέρω ειδών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αποφάσεων περί
διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν με
την προσφορά.
11) Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών
παρτίδων.
12) Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής με την ακριβή διεύθυνσή του.
13) Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως
συμβατά με το εκτυπωτικό σύστημα για το οποίο προορίζονται.
14) Τα προσφερόμενα ψηφιακά φιλμ θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του
Κατασκευαστικού Οίκου και όχι απομιμήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των ψηφιακών
φιλμ θα πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου, η οποία θα
συνυποβάλλεται στην προσφορά.
15) Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να συμπληρώσουν το φύλλο συμμόρφωσης, το οποίο τους
διανέμεται για το προσφερόμενο μηχάνημα. Επίσης, θα υπάρχει παραπομπή στην
συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επισήμων φυλλαδίων ή αντιγράφων ή βεβαιώσεων
του κατασκευαστικού οίκου για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη
συμμόρφωση των παραπάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Λεοντσίνη Ιωάννα
Μηχ. Ιατρ. Οργάνων

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Α/Α

Προδιαγραφή

1

Θα είναι φιλμ υψηλής τεχνολογίας,
τύπου DT10B απολύτως κατάλληλο για
DRY κάμερα AGFA τύπου DRYSTAR
5302.

2

Το επίστρωμα βάσης θα είναι
πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις
και στη θερμοκρασία.

3

Θα αποδίδουν άριστης ποιότητας
απεικόνιση, θα έχουν χαμηλή ομίχλωση,
μεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση
και μεγάλο εύρος ευαισθησίας.

4

Θα καλύπτονται από πιστοποιητικά
ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (π.χ.
ISO, CE) και να κατατεθούν τα σχετικά
αντίγραφα με την προσφορά.

5

Η ημερομηνία λήξης των φιλμ θα είναι
τουλάχιστον 22 μήνες μετά την
ημερομηνία παράδοσης.

6

Θα είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για
ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και
υγρασίας περιβάλλοντος.

7

Η συσκευασία των φιλμ θα πρέπει να
είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή (Daylight
film loading), σε άριστη κατάσταση και
άθικτη σφράγιση.

8

Για τα προσφερόμενα φιλμ θα
συνυποβληθεί PROSPECTUS με όλα
τα φωτογραφικά και φυσικά
χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικά
καμπύλες που προσδιορίζουν την
ποιότητα και την απόδοση των φιλμ).

9

Να προσφερθούν φιλμ στις παρακάτω
διαστάσεις:
α) 35 x 43 cm (14 x 17 inch) : 1.500
films (15 κουτιά των 100)
β) 24 x 30 cm (10 x 12 inch) : 1.800
films (18 κουτιά των 100)

Απάντηση
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Παραπομπή Τεκμηρίωσης

10

Α/Α

Οι προμηθευτές των ανωτέρω ειδών να
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
αποφάσεων περί διάθεσης
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα
πιστοποιητικά συμμόρφωσης να
κατατεθούν με την προσφορά.
Προδιαγραφή

11

Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστημα
ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση
προβληματικών παρτίδων.

12

Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το
εργοστάσιο κατασκευής με την ακριβή
διεύθυνσή του.

13

Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του
προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα είδη
είναι απολύτως συμβατά με το
εκτυπωτικό σύστημα για το οποίο
προορίζονται.

14

Τα προσφερόμενα ψηφιακά φίλμ θα
πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original)
του Κατασκευαστικού Οίκου και όχι
απομιμήσεις. Η εξασφάλιση της
γνησιότητας των ψηφιακών φίλμ θα
πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του
κατασκευαστικού Οίκου η οποία θα
συνυποβάλλεται στη προσφορά.

15

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να
συμπληρώσουν το φύλλο συμμόρφωσης,
το οποίο τους διανέμεται για το
προσφερόμενο μηχάνημα. Επίσης, θα
υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη
σελίδα και παράγραφο των επισήμων
φυλλαδίων ή αντιγράφων ή βεβαιώσεων
του κατασκευαστικού οίκου για ότι δεν
αναγράφετε στα ξενόγλωσσα φυλλάδια.
Η μη συμμόρφωση των παραπάνω,
αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Απάντηση
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Παραπομπή Τεκμηρίωσης

