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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 31/2015

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ SIEMENS SENSATION S/N 28357»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας 02/12/2015

Τόπος Διενέργειας
Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ

Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή Είδους
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

CPV 33115000-9
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις  διατάξεις  του  Ν.  3918,  άρ.13  (Ρύθμιση  για  τη  διενέργεια  διαγωνισμών)  και  του  Ν.4038/2012( Επείγουσες   Ρυθμίσεις  που  αφορούν  την  εφαρμογή  του

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015)

5. Το υπ’αριθμ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2012

6. Το υπ’αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1ης ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012

7. τον Ν.4152/2013 , υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών

8. την υπ αριθμ 38/26-10-2015 Θ. 11ο ΕΗΔ  απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης προκήρυξης της συγκεκριμένης προμήθειας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο  διαγωνισμό  με  κατάθεση  γραπτών  και  σφραγισμένων  προσφορών,  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΛΥΧΝΙΑΣ  ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ SIEMENS SENSATION S/N 28357»  (CPV: 33115000-9 ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος ΦΠΑ,  σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  02/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 01/12/2015 και έως τις 14.00 . Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών

αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία

είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

2. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους: έναν

υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.

3. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

4. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α)  Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και

αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες

προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις CE, ISO, HACCP,

κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνομα ή την Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.

Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και

αντίγραφο αυτής.



5. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και

κάθε  άλλη επιβάρυνση  εκτός  ΦΠΑ.  Από την  οικονομική  προσφορά πρέπει  να προκύπτει  σαφώς η τιμή  μονάδας  για κάθε  προσφερόμενο  είδος.  Είδος  που

αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (τεχνική και οικονομική προσφορά  ταυτόχρονα).

7. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να

έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

8. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,

ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.

10. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

11. Τρόπος Πληρωμής:  Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  μετά την

παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από

αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία

2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να

απαιτείται  όχληση  από  τον  συμβασιούχο.  Επισημαίνεται  ότι  η  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει  προ  της  ημερομηνίας  εκδόσεως  του

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 Οι κρατήσεις που αφορούν σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών είναι οι εξής:

Α) 4 % Προκαταβολή φόρου
Β) 2% Ν.3580/2007
Γ) 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
Δ) χαρτόσημο 2% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
Ε) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

12. Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης.

13. Οι προσφερόμενες  τιμές  που θα προκύψουν  κατά τη  διενέργεια  του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού,  με  την κατακύρωση του αποτελέσματος  αυτού,  θα

εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών.

14. Η ισχύς των υπόψη συμβάσεων θα διακόπτεται  αυτοδικαίως σύμφωνα με το υπ’αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1 ης ΥΠΕ Αττικής,  περί  ορισμού φορέων

διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012, όπου αναφέρεται  ότι  «σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί  ενιαίος  διαγωνισμός από

νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα

διακοπούν» 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
     

1. Η προς αντικατάσταση λυχνία να είναι συμβατή με το μοντέλο Αξονικού τομογράφου Siemens 
Somatom Sensation 4. 

2. Η προς αντικατάσταση λυχνία θα πρέπει να έχει παρεμφερή χαρακτηριστικά με την 
προηγούμενη ( Dura Akron B 532) και σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

3. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 100.000 scan seconds
4. Η λυχνία να είναι καινούρια, αμεταχείριστη και να φέρει πιστοποιητικό του κατασκευαστικού 

οίκου με την ημερομηνία παραγωγής της
5. Να πληροί όλα τα Διεθνή πρότυπα ασφάλειας, ακτινοπροστασίας και ποιότητας Ειδικότερα, να 

είναι συμβατή με τα πρότυπα IEC 60613 , IEC 60336 , IEC 60522 , IEC 60601-1-3. Η 
συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα να τεκμηριώνεται με το εγχειρίδιο της λυχνίας

6. Να διαθέτει πιστοποιητικό κατά την οδηγία 93/42 EEC (CE Mark).
7. H εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει ISO 9001και ISO 13485, επίσης οι τεχνικοί της να διαθέτουν

την τεχνική κατάρτιση και εμπειρία σε ανάλογα μηχανήματα του Κατασκευαστικού Οίκου το 
οποίο να πιστοποιείται από έγγραφα του Οίκου.

Η εταιρεία υποχρεούται στην προσφορά της να καταθέσει φύλλο συμμόρφωσης.

Χαρακτηριστικά Ανόδου Ταχύστροφη, Διπλοεστιακή
Θερμοχωρητικότητα >5 MUH
Μεγέθη εστιών Τουλάχιστον δύο (2), να αναφερθούν οι 

διαστάσεις
Ελάχιστος μόνιμα προσαρμοσμένος 
ηθμός

> 4mm 
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