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ΘΔΜΑ: σλλογή προζθορών για ηην προμήθεια ενός έγτρφμοσ (1) σπέρητοσ υηθιακού για ηην κάλσυη ηφν 

αναγκών ηης Α’ Μαιεσηικής Γσναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. ηοσ Νοζοκομείοσ, προϋπολογιζηικής δαπάνης  

24.800,00€  ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ  Φ.Π.Α 24%. 

     Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηεί ζσλλογή προζθορών για ηην προμήθεια ενός (1)  

σπέρητοσ υηθιακού έγτρφμοσ, με κολπική και κοιλιακή κεθαλή, έγτρφμο Doppler και απεικόνιζη ηριών 

διαζηάζεφν, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηης Α’ Μαιεσηικής Γσναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γίλνληαη δεθηά κεραλήκαηα θαηλνύξγηα ή επηζήκσο αλαθαηαζθεπαζκέλα ή Demo. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη να 

καηαθέζοσν ηην ηετνική και ηην οικονομική ηοσς προζθορά, ζηο Γραθείο Προμηθειών ηοσ νοζοκομείοσ, από 

31/07/2020  έφς  10/08/2020  ζηις 12.00 η ώρα ηο μεζημέρι. 

 Η ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνύ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί σο επηζπλαπηόκελν αξρείν κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ζην δεηνύκελν αίηεκα. Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνύλ ηερληθά θπιιάδηα, prospectus θαη όια 

ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο, εηδηθόηεξα: ISO 9001 ή θαη ISO 13485, ζήκαλζε CE, βεβαίσζε 

αξκόδηαο Αξρήο ή Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνύ  από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/07.01.2004 (Αξρέο & θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο 

πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ¨ – ΦΔΚ Β΄ 32/16.01.2004). 

Ο ππέξερνο, ζα πξέπεη λα πξνζθεξζεί κε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηξηώλ (3) εηώλ ηνπιάρηζηνλ, ζηελ 

νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα ηπρόλ επηζθεπέο θαη νη απαηηνύκελνη θαηά έηνο έιεγρνη 

αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεηαη εγγύεζε επάξθεηαο αληαιιαθηηθώλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα δέθα 

(10) εηώλ από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. 

Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε επξώ €, ρσξίο Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ είδνπο ζην Ννζνθνκείν, ζηελ 

νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε είδνπο δαπάλε πνπ βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο 

θαη εγθαηάζηαζεο, θόζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, θξαηήζεηο).  

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη θαη πξνζθνξά πιήξνπο εηήζηαο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο θάιπςεο 
ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε θύζεο αληαιιαθηηθώλ πξνιεπηηθήο θαη 
επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο θαζώο ησλ ηαθηηθώλ ξπζκίζεσλ – ειέγρσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ 
εγγύεζεο. Σν ζρεηηθό εηήζην ηίκεκα ζα παξακέλεη ακεηάβιεην κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δέθα εηώλ από ηε νξηζηηθή ζέζε 
ηεο ζε ιεηηνπξγία, κε επηδερόκελν αλαπξνζαξκνγήο, πιελ ηεο ηηκαξηζκηθήο. 

Η ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζην ζπλνιηθό θόζηνο θηήζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ήηνη ε ηηκή ζύγθξηζεο ζα 

πξνθύςεη σο άζξνηζκα ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ηνπ γπλαηθνινγηθνύ ππέξερνπ, ζπλ ην θόζηνο ζπληήξεζεο γηα ηα 

πξώηα δέθα (10) έηε ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο. 

Σν Ννζνθνκείν ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιόγεζε ηεο  νηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο ζε ζρέζε πνηόηεηαο θαη 

ηηκήο, ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν: 
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Β=0,85*(UT/UMAX) + 0,15* (BMIN/BK) 

Όπνπ: 

Β= ν ηειηθόο βαζκόο ηεο πξνζθνξάο 

UT= ν βαζκόο ηερληθήο αμηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ 

UMAX= ν βαζκόο ηερληθήο αμηνιόγεζεο ηεο θαιύηεξεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

ΒΚ= ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ΒΜΙΝ= ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο ρακειόηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Η πξώηε ζην ζπγθξηηηθό πίλαθα θαηάηαμεο, δειαδή ε πξνζθνξά εθείλε κε ην κεγαιύηεξν βαζκό Β, ζεσξείηαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Γηα ηελ ηερληθή αμηνιόγεζε από ηελ επηηξνπή, ζα θαηαηεζεί δείγκα ηνπ ππέξερνπ ζην λνζνθνκείν θαη ζα ιεθζεί ππόςε ε 

πνηόηεηα, ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ, ε ζύγρξνλε ηερλνινγία θαη ε ακεζόηεηα ηεο 

παξάδνζήο ηνπ ζην λνζνθνκείν. 

 

 Ο ππό πξνκήζεηα εμνπιηζκόο, θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από επίζεκα εγρεηξίδηα 
ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (USER MANUAL) θαη επίζεκα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (SERVICE MANUAL) ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα. 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ 

άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε βάζε λόκηκα παξαζηαηηθά, εληόο 6 κελώλ, κεηά από ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνύ. ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 

α)    2 % ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσλ. & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπ. Τγείαο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - πεξ. 

εε΄). 

β) 0,07% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4605/2019). ην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη 

θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

γ) 0,06% Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.)(Ν.4412/2016).                                                                         

 

ην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο 

ραξηνζήκνπ. 

Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Α’ Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, Κύξην  Γξεγόξην Γθξηκπίδε ζην ηει.2313 323133. 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ  

 

ΜΙΥΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΣΗ 
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