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ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

: ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 372.727,27 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

: Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος
– Ιόνιοι Νήσοι»
(Ε.Τ.Π.Α)Κωδ. 2011ΣΕ09190007ΣΑΕ0919

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. 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., των χωρών που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων
του ΠΟΕ (Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου) και των χωρών µε τις οποίες έχει
συνάψει συµφωνίες η Ε.Ε. και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο
διαγωνισµό αυτό για την ανάδειξη αναδόχου για το 2ο υποέργο µε τίτλο : «Προµήθεια
– Εγκατάσταση Εξοπλισµού Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών
Ηλείας» συνολικού προϋπολογισµού 303.030,30 ΕΥΡΩ πλέον 69.696,97 (Φ.Π.Α.
23%) ΕΥΡΩ, ήτοι 372.727,27 ΕΥΡΩ, της πράξης µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΗΛΕΙΑΣ».
Η προµήθεια του εξοπλισµού συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα –
Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», ΣΑΕ0919 - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) µε κωδ. Έργου 2011ΣΕ09190007.
2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής την 03/12/2013 ηµέρα
Τρίτη 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 την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του
διαγωνισµού. Οι προσφορές αυτές παραλαµβάνονται µε απόδειξη.
3. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν όσοι αποδεδειγµένα ασκούν εµπορικό ή
βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), έχουν άδεια
άσκησης επαγγέλµατος, είναι γραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή αντίστοιχο φορέα
της χώρας εγκατάστασής τους και ειδικότερα:

(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής, κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου), των χωρών που έχουν
υπογράψει τη συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. (Παγκοσµίου
Οργανισµού Εµπορίου) και των χωρών µε τις οποίες έχει συνάψει συµφωνίες η
Ε.Ε. ή συνεταιρισµοί.
(β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να έχει χρηµατοδοτική και οικονοµική ικανότητα που να
αποδεικνύεται από το ύψος του κύκλου εργασιών της Επιχείρησης. Το ολικό ύψος
του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις αθροιστικά
πρέπει να είναι ίσης ή µεγαλύτερης αξίας του προϋπολογισµού του αντικειµένου της
διακήρυξης, στην οποία συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος. Σε περίπτωση ένωσης,
κοινοπραξίας ή σύµπραξης εταιριών
επιτρέπεται η µερική κάλυψη
των
προϋποθέσεων από τα µέλη της, αρκεί όµως συνολικά να καλύπτονται όλες.
Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να έχει παραδώσει είδη εξοπλισµού ανάλογα µε τη
φύση, σπουδαιότητα, πολυπλοκότητα και το µέγεθος της προµήθειας για την οποία
υποβάλλει προσφορά (ιδρύµατα, νοσοκοµεία, κτίρια πρόνοιας, τουριστικές µονάδες
κλπ) κατά την τελευταία τριετία, συνολικής δαπάνης (αθροιστικά ή µεµονωµένα) ίσης
ή µεγαλύτερης του προϋπολογισµού της διακήρυξης, στην οποία συµµετέχει ο
διαγωνιζόµενος. Σε περίπτωση ένωσης, κοινοπραξίας ή σύµπραξης εταιρειών
επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη της, αρκεί όµως
συνολικά να καλύπτονται όλες.
Επισηµαίνεται ότι οι διαγωνιζόµενοι δύνανται, για την εκτέλεση της
δηµοπρατούµενης σύµβασης, και αναφορικά µε την απαιτούµενη τεχνική ικανότητα,
καθώς και την χρηµατοδοτική και οικονοµική ικανότητα να στηριχθούν στις
δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε τους
τελευταίους (φορείς), υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ∆ιακήρυξη.
4. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα τεχνικά
φυλλάδια (prospectus), τις τεχνικές περιγραφές και τις πιστοποιήσεις, που µπορεί να
είναι στην Αγγλική γλώσσα.
5. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι εννέα (9) µήνες από την εποµένη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού.
6. Η προµήθεια – εγκατάσταση του εξοπλισµού θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) µηνών από
την υπογραφή της Σύµβασης.
7. 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, 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.
Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης µε εντολή της υπηρεσίας, 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
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-

Μελέτες Εξοπλισµού, διαµορφωµένη κατά το ποσοστό έκπτωσης της οικονοµικής
προσφοράς για το σύνολο της προµήθειας.
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.

8. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της προµήθειας,
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ήτοι 18.636,36 ΕΥΡΩ στην οποία λαµβάνει
µέρος ο κάθε διαγωνιζόµενος και µπορεί να προέρχεται από όλες τις χώρες
προέλευσης των υποψηφίων (Ε.Ε, ΕΟΧ , GPA), 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.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η παρούσα προµήθεια είναι υποχρεωµένος,
το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης Τράπεζας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης. Το ποσό
της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας
(δαπάνης της προµήθειας) χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και διατήρησης θα καλύπτει ποσό ίσο µε το
5% του ποσού της σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ).
9.

Στον παρόντα διαγωνισµό έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 για την
«∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων.

10. Η διάθεση των τευχών δηµοπράτησης: «∆ιακήρυξη», «Σχέδιο Σύµβασης» «Συγγραφή
Υποχρεώσεων», «ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», «ΜΕΛΕΤΗ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», Οικονοµική Προσφορά, Υπόδειγµα Υπεύθυνης
∆ήλωσης, Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής, γίνεται από την έδρα της ∆ΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε. κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10:00-14:00 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 28/11/2013.
11. Η Προκήρυξη Σύµβασης (διαγωνισµού) έχει αποσταλεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 17/10/2013.
12. Η Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα αποσταλεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις 18/10/2013.
13. Η Προκήρυξη Σύµβασης (διαγωνισµού) θα αποσταλεί στον ελληνικό τύπο στις
18/10/2013.
Αθήνα 17/10/2013
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε
Ιωάννης Φωτάκης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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