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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση κλειστής οικονοµικής
προσφοράς για την προµήθεια ορθοπεδικών υλικών για δηµιουργία παρακαταθήκης.

Το Νοσοκοµείο Μυτιλήνης έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις»
2) Τις διατάξεις του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
3) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»
4) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί δηµοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
5)
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
6) Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» στο εισόδηµα από
εµπορικές επιχειρήσεις
7) Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 περί ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
8) Την υπ'αριθµ. 16471/07-11-2019 αναφορά των ορθοπεδικών ιατρών του Νοσοκοµείου.
9) Την υπ'αριθµ. 9η/10-12-2019 (Θέµα 2ο) απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου.
10) Την υπ'αριθµ. 27η/12-12-2019 (Θέµα 27ο) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
11) Την υπ'αριθµ. 17053/25-11-2019 απόφαση της επιτροπής κληρώσεων
12) Την ανάγκη για εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου,

ζητά την υποβολή κλειστής προσφοράς για την προµήθεια Ορθοπεδικών υλικών (CPV:
33141700-7), για δηµιουργία παρακαταθήκης, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή. Η διάρκεια της παρακαταθήκης ορίζεται στα δύο (2) έτη.
Οι προσφορές θα γίνονται αποδεκτές το αργότερο έως και την Τρίτη 25/02/2020 και
ώρα 14:30.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

Υλικά οστεοσύνθεσης για κατάγµατα αυχένος µηριαίου (αυλοφόρες βίδες µερικού
σπειράµατος)

2

Υλικά οστεοσύνθεσης για κατάγµατα µεγάλων και µικρών οστών (κλειδούµενες
πλάκες ή κλειδούµενες πλάκες µε πολυαξονικά κλειδούµενες βίδες)

3

Υλικά εξωτερικής οστεοσύνθεσης λεκάνης

4

Υλικά µονόπλευρης εξωτερικής οστεοσύνθεσης για µηρό, κνήµη, ποδοκνηµική,
πηχεοκαρπική

5

Ηµιαρθροπλαστική (bipolar-monopolar) µε τσιµέντο και χωρίς για κατάγµατα
αυχένος, µηριαίου

6

Υλικά οστεοσύνθεσης (ενδοµυελικό ήλο και DHS) για διατροχαντήρια και
υποτροχαντήρια κατάγµατα

7

Ενδοµυελικοί ήλοι µηρού και κνήµης

8

Ολική αρθροπλαστική ισχίου (µε τσιµέντο, χωρίς τσιµέντο, υβρίδιο)

9

Ολική αρθροπλαστική γόνατος (µε τσιµέντο, χωρίς τσιµέντο, υβρίδιο)

10

Πλάκες για περιπροθετικά κατάγµατα

11

Πολύκλωνο σύρµα

12

Ενταφιαζόµενες βίδες τύπου Herbert διαφόρων διαµέτρων

13

Εξωτερική οστεοσύνθεση υβρίδιο, για µηρό, κνήµη, ποδοκνηµική, γόνατο

ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
1) Στην παρούσα προµήθεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 ∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2) Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισµού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές όλων των εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό είναι αποδεκτά, θα γίνεται
παράλληλα την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού αποσφράγιση και των οικονοµικών
προσφορών (άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016) προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και
να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισµών.

3) Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να
αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού διαγωνισµού (άρθρο
92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) µέσα στον οποίο τοποθετούνται τρείς επί µέρους
ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι, µε τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και
συγκεκριµένα:
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισµένος φάκελος) ο οποίος επί
ποινής αποκλεισµού θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά Συµµετοχής όπως ορίζει ο
Ν.4412/2016 ήτοι:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει που θα δηλώνονται τα προβλεπόµενα στην παρ.2 του άρθρου 79
τουΝ.4412/2016.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου
Νοµικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, όπου ο προσφέρων θα δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
4. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε
αντιπρόσωπο τους (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
Επιπλέον, ο προµηθευτής θα δηλώνει εγγράφως µε χωριστή υπεύθυνη δήλωση της παρ.
4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, επί ποινής
αποκλεισµού πως αποδέχεται τα παρακάτω:
1. Η τιµολόγηση των υλικών του θα γίνεται µετά τη χρησιµοποίησή τους.
2. Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης για τα εν λόγω υλικά µετά από διαγωνισµό,
παύει να ισχύει η παραπάνω διαδικασία παρακαταθήκης.
3. Στην προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιµή και ο κωδικός του είδους στο
Παρατηρητήριο Τιµών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντιστοιχία, αυτό θα
δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές που υπερβαίνουν τις τιµές του
Παρατηρητηρίου, θα απορρίπτονται. Εάν κατά τη διάρκεια παραµονής των
υλικών στο Νοσοκοµείο, οι τιµές στο Παρατηρητήριο Τιµών µεταβληθούν και
είναι χαµηλότερες, οι τιµές των προσφεροµένων υλικών θα εναρµονίζονται µε
την τελευταία τιµή που καταχωρήθηκε στο Παρατηρητήριο Τιµών.
4. Ο προµηθευτής δεσµεύεται για την έγκαιρη παράδοση και αντικατάσταση των
υλικών, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 2 (Ειδικοί όροι) της
διακήρυξης.
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισµένος φάκελος) ο οποίος
θα πρέπει να περιέχει στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του
Υποψήφιου Προµηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016.
Σηµειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαµβάνονται
οικονοµικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισµένος φάκελος)
περιλαµβάνει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του Υποψήφιου προµηθευτή όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.
1) Η τιµή (χωρίς Φ.Π.Α.) της προσφοράς να περιλαµβάνει τις νόµιµες κρατήσεις, καθώς
και τυχόν έξοδα αποστολής που βαραίνουν τον προµηθευτή. Να αναφέρεται ότι η
προσφερόµενη τιµή επιβαρύνεται µε το νόµιµο Φ.Π.Α., ο οποίος θα διευκρινίζεται
ποιος είναι.
2) Η προσφορά θα έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) µηνών. Προσφορά που
δηλώνει χρονική ισχύ µικρότερη του ανωτέρω διαστήµατος θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3) Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2)
αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.
4) Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην
περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.
5) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής (εκτός της περίπτωσης αλλαγής στο Παρατηρητήριο Τιµών) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6) Η αρίθµηση των προσφεροµένων ειδών θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί την αρίθµηση του πίνακα των υπό προµήθεια ειδών, σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά
θα απορρίπτεται.
7) Η κατακύρωση θα γίνει ανά αύξοντα αριθµό είδους. Κατά συνέπεια, οι προσφορές θα
πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται ανά αύξοντα
αριθµό. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα κατακυρωθέντα υλικά στο Νοσοκοµείο
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών, µετά από έγγραφη ειδοποίηση από το
Νοσοκοµείο µε την οποία θα ενηµερώνεται για την κατακύρωση. Η έγκαιρη παράδοση
των υλικών, θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση που θα αποσταλεί προς το
Γραφείο Προµηθειών, στην οποία θα δηλώνεται η ηµεροµηνία αποστολής των υλικών
και οι αριθµοί των σχετικών δελτίων αποστολής. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης
του ως άνω χρονικού διαστήµατος, η προµήθεια θα κατακυρώνεται στον αµέσως
επόµενο µειοδότη, µε απόφαση ∆ιοικητή, χωρίς καµία περαιτέρω διαδικασία.
2. Ο προµηθευτής, µετά από τη χρήση του εκάστοτε υλικού από το χειρουργείο,
υποχρεούται να προβαίνει άµεσα σε αντικατάστασή του, προκειµένου να µη
δηµιουργούνται ελλείψεις υλικών. Για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναµία αποστολής
υλικών, θα πρέπει το Νοσοκοµείο να ενηµερώνεται εγγράφως εντός τριών (3) ηµερών.
Η υποχρέωση αυτή δεσµεύει τον ανάδοχο, για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της
παρακαταθήκης. Σε περίπτωση µη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης, το Νοσοκοµείο

διατηρεί το δικαίωµα να κατακυρώνει την προµήθεια στον αµέσως επόµενο µειοδότη,
µε απόφαση ∆ιοικητή, χωρίς καµία περαιτέρω διαδικασία.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις
περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995,
του Ν.4412/2016 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995,Ν.3846/2010. Όλοι οι όροι
της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

