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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ
Αρ. Πρωτ. 137888/06.09.2013

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ,
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 809.238,54 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

: Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» (Ε.Τ.Π.Α)
Κωδ. 2010ΣΕ09190007 ΣΑΕ 091/9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.) που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Τσόχα 5, τηλ. 210-8701600, προκηρύσσει διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό (ανοικτή
διαδικασία) µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή µεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστηµένων
στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. και των χωρών που έχουν υπογράψει τη
συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του ΠΟΕ (Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου) και προσκαλεί
όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό αυτό για την «Προµήθεια –
εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισµού του Γενικού Νοσοκοµείου
Σύρου», συνολικού προϋπολογισµού 697.619,43 ΕΥΡΩ πλέον 111.619,11 (Φ.Π.Α. 16%) ΕΥΡΩ,
ήτοι 809.238,54 ΕΥΡΩ, που αναλύεται ως εξής :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : ΙΑΤΡΙΚΟΣ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Καθαρό Ποσό 581.039,43 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α.(16%)

92.966,31 ΕΥΡΩ

Συνολικό Ποσό:

674.005,74 ΕΥΡΩ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Καθαρό Ποσό 16.580,00 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α.(16%)

2.652,80 ΕΥΡΩ

Συνολικό Ποσό:

19.232,80 ΕΥΡΩ

Συνολικό Ποσό Κατηγορίας

693.238,54 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Καθαρό Ποσό

40.000,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.(16%)
Συνολικό Ποσό Κατηγορίας

6.400,00 ΕΥΡΩ
46.400,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ
Καθαρό Ποσό

60.000,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.(16%)

9.600,00 ΕΥΡΩ

Συνολικό Ποσό Κατηγορίας

69.600,00 ΕΥΡΩ

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορά για µία ή περισσότερες
κατηγορίες εξοπλισµού.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών του
εξοπλισµού ανά κατηγορία.
Η προµήθεια του εξοπλισµού συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» (Ε.Τ.Π.Α), ΣΑΕ 091/9 - Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) µε κωδ. Έργου 2010ΣΕ09190007.
2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής την 25/10/2013 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα επίδοσης Προσφορών) στην έδρα της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., οδός Τσόχα 5, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210-8701600.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Προσφορές µπορούν να αποσταλούν συνοδευόµενες µε σχετική αίτηση, στο
Πρωτόκολλο της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδροµικά ή µέσω
εταιρειών διακίνησης εντύπων) µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα πρέπει
να περιέλθουν σ' αυτήν µέχρι και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι
προσφορές αυτές παραλαµβάνονται µε απόδειξη.
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα
[επιχειρήσεις, όµιλοι, ενώσεις κλπ] καθώς και κοινοπρακτικά σχήµατα των ανωτέρω,
που έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και σηµαντική εµπειρία
στο αντικείµενο του δηµοπρατούµενου εξοπλισµού και προέρχονται ή είναι
εγκατεστηµένα σε χώρες της Ε. Ε., του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε χώρες που έχουν
υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε. Ε., καθώς και χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.). Τα υποψήφια νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν
νοµίµως συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µίας από τις προαναφερθείσες χώρες,
να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο
εσωτερικό µίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητα τους να
παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσµό µε την οικονοµία µίας από τις
προαναφερθείσες χώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα:
(α) Οι Υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών που στο σύνολό
του αθροιστικά τα τρία τελευταία έτη να είναι ίσος ή µεγαλύτερος του
προϋπολογισµού του αντικειµένου της κατηγορίας ή των κατηγοριών της παρούσας
διακήρυξης που υποβάλουν προσφορά.
(β) Οι Υποψήφιοι και κάθε µέλος Ενώσεως Εταιρειών πρέπει να ασκούν συναφείς
δραστηριότητες και να µπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι προµήθειαςεγκατάστασης εξοπλισµού. Τα Νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις Εταιρειών απαιτείται να
προσκοµίσουν σχετικά δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους
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σε Επαγγελµατικό ή Εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή
πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία, της χώρας
εγκατάστασής τους.
γ) Οι Υποψήφιοι πρέπει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη να έχουν εκτελέσει
προµήθειες εξοπλισµού ανάλογων µε τη σπουδαιότητα, πολυπλοκότητα και το
µέγεθος της δηµοπρατούµενης προµήθειας (ιδρύµατα, νοσοκοµεία, κτίρια πρόνοιας,
τουριστικές µονάδες κλπ), (αθροιστικά ή µεµονωµένα) αξίας ίσης ή µεγαλύτερης του
προϋπολογισµού της κατηγορίας ή των κατηγοριών της παρούσας διακήρυξης που
υποβάλλουν προσφορά.
Οι από κοινού υποψήφιοι δεν έχουν υποχρέωση σύστασης κοινοπραξίας κατά τη
φάση υποβολής των προσφορών. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόµενη
µε την παρούσα διακήρυξη Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική
εκτέλεση της σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική
µορφή. Η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Τα µέλη της
κοινοπραξίας θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής έκαστος αλληλεγγύως
και εις ολόκληρο για το σύνολο του Υπηρεσίας .
4. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην ελληνική γλώσσα, µε
εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα.
Μπορούν επίσης να υποβάλλονται και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
5. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι εννέα (9) µήνες από την εποµένη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού.
6. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες και
αποκλείεται δικαίωµα προσφυγής / ένστασης κατά της σχετικής απόφασης της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
7. Ο τόπος της προµήθειας - εγκατάστασης είναι στο Γενικό Νοσοκοµείο Σύρου.
8. H προθεσµία για την περαίωση της προµήθειας ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την
υπογραφή της σύµβασης
9. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει ως εξής:
- Ποσό έως το 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος δύναται να χορηγηθεί ως
έντοκη προκαταβολή.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής
(συµπεριλαµβανοµένου και των τόκων) προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Σε περίπτωση χορήγησης µεγαλύτερου ύψους
προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης
και
του
ποσού
της
καταβαλλοµένης
προκαταβολής
συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων.
- Ποσό ίσο µε το 70% της συµβατικής αξίας των ειδών, εκτός αν έχει χορηγηθεί
προκαταβολή οπότε θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό έως το 70% της συµβατικής
αξίας, που θα χορηγηθεί µετά την τοποθέτηση των ειδών του εξοπλισµού στους
χώρους και στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και µε τη
σύνταξη του πρωτοκόλλου ελέγχου.
Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης µε εντολή της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., το ποσό θα
καταβληθεί µε την αποθήκευση.
Ως συµβατική αξία των ειδών ορίζεται η τιµή η οποία προκύπτει από την ανάλυση
του προϋπολογισµού στον πίνακα ειδών και ποσοτήτων που περιλαµβάνεται στις
Μελέτες Εξοπλισµού, διαµορφωµένη κατά το ποσοστό έκπτωσης της οικονοµικής
προσφοράς για το σύνολο της προµήθειας.
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-

Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 30% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, θα χορηγηθεί
µετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του εξοπλισµού, που θα
πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας και εγκατάστασης του
συνόλου των ειδών του συµβατικού καταλόγου.

10. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της προµήθειας,
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) της κάθε κατηγορίας στην οποία λαµβάνει µέρος
ο κάθε διαγωνιζόµενος και µπορεί να προέρχεται από όλες τις χώρες προέλευσης
των υποψηφίων (Ε.Ε , ΕΟΧ), χώρες που έχουν συνάψει συµφωνία µε την Ε.Ε., µε
χρόνο ισχύος δέκα (10) µήνες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού. Προσφορές ή εγγυητικές επιστολές µε µικρότερο χρόνο ισχύος είναι
απαράδεκτες και απορρίπτονται.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ :

34.661,93 ΕΥΡΩ
2.320,00 ΕΥΡΩ
3.480,00 ΕΥΡΩ

11. Η διάθεση της ∆ιακήρυξης και των Παρατηµάτων της γίνεται από την έδρα της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. εντός προθεσµίας έξι (6) ηµερών από την καταβολή στο ταµείο της
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. του ποσού των 5 Ευρώ, τα οποία εναλλακτικά µπορούν να τα
κατεβάσουν από την επίσηµη ιστοσελίδα της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. www.depanom.gr. Η
παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω εξουσιοδοτηµένου
εκπροσώπου, είτε µε εταιρείες ταχυµεταφορών. Στην περίπτωση παραλαβής των
τευχών δηµοπράτησης µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών, η ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. δεν έχει
καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή τους.
Το σύνολο των τευχών παραλαµβάνεται µέχρι και την 18/10/2013.
12. Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισµού απεστάλη για δηµοσίευση στην
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 06/09/2013.
13. Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισµού θα αποσταλεί για δηµοσίευση στο
«Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις
06/09/2013.
14. Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισµού θα αποσταλεί για δηµοσίευση στον
ελληνικό τύπο στις εφηµερίδες «Έθνος» και «∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών»
στις 06/09/2013 και στις τοπικές εφηµερίδες «Κοινή Γνώµη», «Κυκλαδική» και «Ο
λόγος των Κυκλάδων» στις 06/09/2013.
15. Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισµού θα αποσταλεί για δηµοσίευση στον
ΕΟΜΜΕΧ και στο Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο στις 06/09/2013.
16. Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Αθήνα 06/09/2013
Κοινοποίηση
1. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
2. ΕΟΜΜΕΧ
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε

Ιωάννης Φωτάκης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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