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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ 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 την «Προμήθεια – εγκατάσταση
ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του νέου Γενικού
Νοσοκομείου Αγρινίου», συνολικού προϋπολογισμού 9.483.975,61 ΕΥΡΩ πλέον
2.181.314,39 (Φ.Π.Α. 23%) ΕΥΡΩ, ήτοι 11.665.290,00 ΕΥΡΩ, που αναλύεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Καθαρό Ποσό 8.158.229,77 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α.(23%) 1.876.392,84 ΕΥΡΩ
Συνολικό Ποσό Κατηγορίας 10.034.622,61 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗ
Καθαρό Ποσό
Φ.Π.Α.(23%)
Συνολικό Ποσό Κατηγορίας

675.339,34 ΕΥΡΩ
155.328,05 ΕΥΡΩ
830.667,39 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Καθαρό Ποσό
Φ.Π.Α.(23%)
Συνολικό Ποσό Κατηγορίας

378.368,13 ΕΥΡΩ
87.024,67 ΕΥΡΩ
465.392,80 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ : ΚΑΔΟΙ – ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ – ΡΑΦΙΑ κ.λ.π.
Καθαρό Ποσό
272.038,37 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α.(23%)
62.568,83 ΕΥΡΩ
Συνολικό Ποσό Κατηγορίας
334.607,20 ΕΥΡΩ
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται 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 - εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013», ΣΑΕ 091/9 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α).
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 24/05/2011 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα επίδοσης Προσφορών) στην έδρα της ΔΕΠΑΝΟΜ
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 ΔΕΠΑΝΟΜ 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 Δημοσίων 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 Διακήρυξη.
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
κάθε κατηγορίας 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
υποβάλει προσφορά (ιδρύματα, νοσοκομεία, κτίρια πρόνοιας, τουριστικές μονάδες
κλπ) κατά την τελευταία τριετία, συνολικής δαπάνης (αθροιστικά ή μεμονωμένα) ίσης
ή μεγαλύτερης του προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας 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
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δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με τους
τελευταίους (φορείς), υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
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% της συμβατικής αξίας δύναται να χορηγηθεί ως έντοκη
προκαταβολή με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής η οποία θα
καλύπτει και τους τόκους προκαταβολής.
- 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 ΔΕΠΑΝΟΜ 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
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.) της κάθε κατηγορίας 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.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α : 501.731,14 ΕΥΡΩ
Β : 41.533,37 ΕΥΡΩ
Γ : 23.269,64 ΕΥΡΩ
Δ : 16.730,36 ΕΥΡΩ

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).
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9. Τα στοιχεία του διαγωνισμού διατίθενται στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. με την καταβολή 50 ΕΥΡΩ και η
παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου, είτε με εταιρείες ταχυμεταφορών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
10:00 – 14:00. Το σύνολο των τευχών παραλαμβάνονται μέχρι την 18/05/2011.
10. Η Προκήρυξη Σύμβασης (διαγωνισμού) έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 05/04/2011.
11. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 06/04/2011.
12. Η Προκήρυξη Σύμβασης (διαγωνισμού) θα αποσταλεί στον ελληνικό τύπο στις :
07/04/2011.
13. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων της προκήρυξης στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης και στον ελληνικό τύπο καθώς και τυχόν επαναλήψεων, βαρύνουν τον
ανάδοχο, στη δε Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αθήνα 05/04/2011
Κοινοποίηση
1. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
2. ΕΟΜΜΕΧ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε
Ιωάννης Φωτάκης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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