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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .01/2018
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5821/02.04.2018
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

««ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN
ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ»»
του Γ. Ν. Σερρών
CPV: CPV33112200-1
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16/04/2018
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 10:00 π.μ

16/04/2018
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 12:00 μ.μ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: έως του ποσού των 19.900€ χωρίς Φ.Π.Α.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄/43/22.03.1994), άρθρο 24, «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος
Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί των Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) και
άλλες διατάξεις».
2. Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄/19/01.02.1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
3. Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄/247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄/45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 2955/2001(Φ.Ε.Κ. Α’ /256/02.11.2001), «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων
υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’/81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
7. Του Ν. 3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α'/202/19.8.2005) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς- Θέματα Υπουργείου
Ανάπτυξης».
8. Του Ν. 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄/25/09.02.2007) «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
9. Του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄134/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες Διατάξεις».
10. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
11. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄/31/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις».
12. Του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄/204/15.09.2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-04-2012 (Φ.Ε.Κ.
Α΄/86/2012).
13. Του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ Α΄/107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012,
4093/2012, 4127/2013», Υποπαράγραφος Ζ.14 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρ. 12, παρ.4
και άρθ. 13) της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
14. Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄/74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του
πδ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
15. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄/160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρα 134 έως 138,
139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201.
16. Του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄/34/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
17. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.Α΄/147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Β. Τις αποφάσεις:

1. Την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π/οικ.36932/17.03.2009 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 545/Β/24.03.2009) των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και Διαδικασία
είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση τιμολογίων των
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας».
2. Την Α2β/Γ.Π. οικ 52344/21-07-2016 (ΦΕΚ 414/28-07-2016 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργείου
Υγείας, διορισμού του Διοικητή του Νοσοκομείου Σερρών.
3. Tην υπ΄ αριθμ. 1η/15.01.2018 (Θ. 9ο) Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια
διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια είδους «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ
ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ»CPV33112200-1,ΑΔΑ:Ω2ΑΦ469071Μ3Σ και ΑΔΑΜ :18REQ002815761 ,ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

CPV331122001

19.900,00€

ΤΥΠΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
Με την
Η πλέον συμφέρουσα από
διαδικασία της
οικονομική άποψη
προσφορά βάσει
ΚΑΕ:9749.01
Απευθείας
βέλτιστης
σχέσης
Ανάθεσης, δια
ποιότητας – τιμής.
της υποβολής
έγγραφων
σφραγισμένων
προσφορών
KAE

4.Την υπ’ αριθμ. 26/19-01-2018 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών «Συγκρότηση επιτροπών
τεχνικών προδιαγραφών Διενέργειας και αξιολόγησης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας με Πρόσκληση
Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού εκτός ΠΠΥΥ για την προμήθεια είδους “ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ”,AΔΑ:6ΨΤ8469071-0ΜΖ
5.Την υπ’ αριθμ. 6η/26.02.2018 (θέμα οικ. 16ο) απόφαση έγκρισης του πρακτικού τεχνικών
προδιαγραφών για την προμήθεια είδους «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Σερρών.
6. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3592/22.02.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με
αύξοντα αριθμό πράξης 277 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:
6M51469071-Ψ1Δ),και ΑΔΑ:18REQ002815941
προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την προμήθεια είδους «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ», οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται
απεικονίζονται παρακάτω:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Β-SCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα πρέπει να έχει τα παρακάτω:
1.Συμπαγές μέγεθος και βάρος έως 10 κιλών
2.Να έχει οθόνη πάνελ αφής
3.Να έχει έγχρωμη lcd οθόνη με δυνατότητα κλίσης
4.Να διαθέτει εσωτερικό θερμογραφικό εκτυπωτή
5.Να μην απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής για την πλήρη λειτουργία του.
6.Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης σε παχυμετρία
7.Να διαθέτει usb,lan θύρες
8.Η βιομετρία A-scan να έχει εύρος μέτρησης 12-40μ.μ. με ακρίβεια +/- 0,01mm
9.Να μπορεί να μετρήσει αξονικό μήκος,βάθος προσθίου θαλάμου,πάχος φακού (τιμές μέτρησης
τουλάχιστον 8 με μέση τιμή και πρότυπη απόκλιση)

10.Να έχει δυνατότητα μέτρησης σε πολύ προχωρημένο καταρράκτη
11.Να διαθέτει τις συνήθεις φόρμουλες υπολογισμού ενδοφακών SRK,SRK-2,SRK-T,HOFFERQ,HOLLADAY,BINKHORST.
12.Το προσφερόμενο μηχάνημα να συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη,κάλλυμα προστατευτικό για τη σκόνη
,ανταλλακτικές ασφάλειες,δοκιμαστικό οφθαλμό(για μέτρηση βιομετρίας)οδηγίες χρήσης.
13.Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών
14.Να καλύπτει τους κανονισμούς και τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται για το εν λόγω μηχάνημα.
Για την προμήθεια είδους «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒSCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ» , το Γ.Ν. Σερρών, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε οικονομικό φορέα
που ενδιαφέρεται να υποβάλει την προσφορά του, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κατηγορία CPV
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της Απευθείας
Ανάθεσης, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την
προμήθεια είδους:«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ»
CPV33112200-1
19.900€ χωρίς ΦΠΑ, ΚΑΕ: 9749.01
Σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται:


Ο τίτλος:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5821/02.04.2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ««ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ» Τα στοιχεία της

εταιρείας


Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»

ΤΗΝ

Ο φάκελος πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Νοσοκομείου, επί της Εθνικής οδού Σερρών - Δράμας, ΤΚ 62100 Σέρρες.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας
πρόσκλησης.
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 16η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται:
•
Ο τίτλος:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5821/02.04.2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔOYΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ»
•
Τα στοιχεία της εταιρείας
•
Η διευκρίνιση:
«να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Ο φάκελος πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Νοσοκομείου, επί της Εθνικής οδού Σερρών - Δράμας, ΤΚ 62100 Σέρρες.
Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας
πρόσκλησης.
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 16η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους σε κεντρικό φάκελο που
θα εμπεριέχει τρεις (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους Α, Β και
Γ, στον καθένα από τους οποίους θα αναγράφεται ο τίτλος της προσφοράς
ως εξής:
Α΄ υποφάκελος: «δικαιολογητικά συμμετοχής»
Β΄ υποφάκελος: «τεχνική προσφορά»
Γ΄ υποφάκελος: «οικονομική προσφορά».
Ο κάθε υποφάκελος θα πρέπει να περιέχει:
Α΄ υποφάκελος: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ο υποφάκελος αυτός θα περιέχει:
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α ́ 75 σε δύο
αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη σε κάθε σελίδα, με την οποία θα δηλώνεται:
•
η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της,
•
ότι γίνονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της
παρούσας Πρόσκλησης.
•
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –
ματαίωση του διαγωνισμού.
2. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο
προσκομίζει, για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και
εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση:
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
3.
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους.
Β΄ υποφάκελος: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης και να υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο
αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και
σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
α)Φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης.(Παράρτημα).
Ο Προμηθευτής υποχρεούται,
μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ . Αυτό
είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών του παρόντος Διαγωνισμού. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται
με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των τεχνικών
προδιαγραφών του είδους. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην
περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και οι παραπομπές να είναι σε
εμπορικά φυλλάδια, εσώκλειστα prospectus ή manual του κατασκευαστικού
οίκου προς απόδειξη των ισχυριζόμενων. Εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις
αυτές.
β) τις Τεχνικές Προδιαγραφές της συγκεκριμένης υπηρεσίας, όπως αυτές
ορίζονται στους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον
προσφέροντα ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις ανωτέρω Τεχνικές
Προδιαγραφές.

Γ΄ υποφάκελος: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Περιέχει την Οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει:
α. να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς, όπως αυτό παρατίθεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» της παρούσας
Πρόσκλησης.
β. να υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και
ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα σε
κάθε σελίδα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο,
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα, με την οποία θα
δηλώνεται η επωνυμία της εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση οπωσδήποτε με εξαίρεση τα συνημμένα στην
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να
είναι στην Αγγλική γλώσσα. Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον Προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται,
όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 16η Απριλίου 2018ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου,
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση του μηχανήματος θα γίνει στο κτίριο του Νοσοκομείου, σε
χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή. Η παραλαβή θα
πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό
αυτό και θα εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Αρχικά, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προβαίνει στην παραλαβή
και αρίθμηση των προσφορών που υποβλήθηκαν από τις διαγωνιζόμενες
εταιρείες, στον έλεγχο και στην αξιολόγησή τους καθώς και στην ανάδειξη
της πλέον συμφέρουσας προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής. Στη συνέχεια, καλεί την εταιρεία που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά να προσκομίσει εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών δικαιολογητικά κατακύρωσης σε σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ






Ο τίτλος:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Ε.Ε. 01/2018 ΜΕ ΠΡΩΤ.
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5821/02.04.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔOYΣ
«ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ»»
Τα στοιχεία της εταιρείας
Η διευκρίνιση:
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»

και θα περιέχει:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν
από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς , από το οποίο να προκύπτει

ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του
άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν και είναι
ενήμεροι τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και
κατά την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα
τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας
Πρόσκλησης.
Τέλος, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προβαίνει στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς
αναδόχους, τη σύνταξη πρακτικού και τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας (άρθρ. 103, παρ. 3,4,5 του Ν.4412/2016) είτε για
την οριστική κατακύρωση και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η ανωτέρω απόφαση, με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής, κοινοποιείται
στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, σύμφωνα
με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).

Διαδικασία αξιολόγησης – Περιγραφή
Στην αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω
στοιχεία:
(1)
Η προσφερόμενη τιμή προμήθειας, όπως αυτό καθορίζεται από τον
προσφέροντα σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
(2)
Η συμφωνία των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ποιότητας και απόδοσης, όπως αυτές
καθορίζονται στη Διακήρυξη.
(3)
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.
(4)
Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της
τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του Προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση
ύπαρξης ανταλλακτικών.
(5)
Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων έτοιμων για λειτουργία και
η Εκπαίδευση προσωπικού.
Η διαδικασία της οικονομικοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:
Τα προαναφερόμενα κριτήρια αξιολόγησης, πλην των οικονομικών
[προσφερόμενη τιμή, ήτοι, στοιχείο (1) παραπάνω] κατατάσσονται σε τρεις
ομάδες :
1.Ομάδα Κάλυψης προδιαγραφών εξοπλισμού στην οποία περιλαμβάνεται
το στοιχείο (2) παραπάνω.
2.Ομάδα Κάλυψης απαιτήσεων για τις υπηρεσίες Εγγύησης - Υποστήριξης
στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (3) και (4).
3. Ομάδα Χρονοδιάγραμμα παράδοσης στην οποία περιλαμβάνεται το
στοιχείο (5) παραπάνω.

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς
στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία
της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το
γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε
συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον
παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

=

Προσφερθείσα τιμή (χωρίς ΦΠΑ)
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών
Όλα τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βάρους του
διαγωνισμού δίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

Παρατηρήσεις:
1.
Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει
ισχυρισμούς του προσφέροντα οι οποίοι, κατά τη γνώμη της, δεν
αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων θα
ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία, πρέπει να τα προσκομίσει
μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση.
2.
Προσφορές που υπολογίζονται να έχουν ίδια τελική βαθμολογία
(ίδιο Λ) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, η
ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς (U). Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία
τεχνικής προσφοράς, ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
Εγγυητική συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.
Για την καλή λειτουργία του συνόλου του τμήματος του εξοπλισμού και
την ενδεχόμενη αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των
ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του μηχανήματος, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας η αξία
της οποίας θα ανέρχεται σε 2,5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με
χρόνο ισχύος ίσο με την ελάχιστη απαιτούμενη από την παρούσα περίοδο
εγγύησης (2 έτη) των προσφερόμενων ειδών.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

Όλοι οι όροι της παρούσας Π.Ε.Ε. κηρύσσονται ουσιώδεις, δεσμευτικοί και
απαράβατοι.Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Π.Ε.Ε.,
εφαρμόζονται οι περί Προμηθειών & Υπηρεσιών του Δημοσίου διατάξεις
του Ν.4412/2016.
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:
 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
 Στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Σερρών (www.hospser.gr)
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δρ. ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 5821/02.04.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος 01/2018 του Γ.Ν. Σερρών, η οποία αφορά στην προμήθεια είδους:« ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ» δηλώνω
ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω και προσφέρω τις εν λόγω υπηρεσίες στις εξής τιμές:

Προσφερόμενο είδος:
« ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ
ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ»
Α/Α

ΕΙΔΟΣ/ΠΡΟΪΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
Προσφερόμενη Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

Ποσοστό ΦΠΑ
24%

Προσφερόμενη Τιμή
με ΦΠΑ

Προϋπολογιζόμενη
Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.

…………..€

……€

……..€

19.900€

Ο προσφέρων

(Τόπος και ημερομηνία)

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα εταιρείας)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ για την προμήθεια είδους: «
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Β-SCAN ΚΑΙ
ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.Συμπαγές μέγεθος και βάρος έως 10 κιλών
NAI

1

2.Να έχει οθόνη πάνελ αφής

NAI

3

3.Να έχει έγχρωμη lcd οθόνη με δυνατότητα κλίσης

NAI

4

4.Να διαθέτει εσωτερικό θερμογραφικό εκτυπωτή

NAI

5

5.Να μην απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής για την πλήρη
λειτουργία του.

NAI

6

6.Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης σε παχυμετρία

NAI

7.Να διαθέτει usb,lan θύρες

NAI

2

7
8
9
10
11

12

13
14

12-00-000003

8.Η βιομετρία A-scan να έχει εύρος μέτρησης 12-40μ.μ. με
ακρίβεια +/- 0,01mm
9.Να μπορεί να μετρήσει αξονικό μήκος,βάθος προσθίου
θαλάμου,πάχος φακού (τιμές μέτρησης τουλάχιστον 8 με
μέση τιμή και πρότυπη απόκλιση)
10.Να έχει δυνατότητα μέτρησης σε πολύ προχωρημένο
καταρράκτη
11.Να διαθέτει τις συνήθεις φόρμουλες υπολογισμού
ενδοφακών SRK,SRK-2,SRK-T,HOFFERQ,HOLLADAY,BINKHORST.
12.Το προσφερόμενο μηχάνημα να συνοδεύεται από
ποδοδιακόπτη,κάλλυμα προστατευτικό για τη σκόνη
,ανταλλακτικές ασφάλειες,δοκιμαστικό οφθαλμό(για μέτρηση
βιομετρίας)οδηγίες χρήσης.
13.Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2
ετών
14.Να καλύπτει τους κανονισμούς και τις πιστοποιήσεις που
απαιτούνται για το εν λόγω μηχάνημα.

NAI
NAI
NAI
NAI

NAI

NAI
NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Ή PROSPECTUS

