ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε.
Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21
ΤΗΛ:210 87 01 600

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ¨

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ CAMERA ΜΟΝΟΦΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (SPECT-CT)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :

650.000,00 €

Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2007-2013» (Ε.Τ.Π.Α)
Κωδ. 2011ΣΕ09190002 ΣΑΕ 091/9

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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ- CAMERA ΜΟΝΟΦΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ - ΑΞΟΝΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (SPECT-CT), ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ¨», συνολικού προϋπολογισμού 528.455,28 ΕΥΡΩ πλέον 121.544,72 (Φ.Π.Α.
23%) ΕΥΡΩ, ήτοι 650.000,00 ΕΥΡΩ.

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 04/11/2011 ημέρα
Παρασκευή 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 παρούσας 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 εξοπλισμό ανάλογης
σπουδαιότητας & εξειδίκευσης σε νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, κ.λ.π. κατά την
τελευταία τριετία, συνολικής δαπάνης ίσης ή μεγαλύτερης του προϋπολογισμού του
αντικειμένου της παρούσας 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 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.
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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 με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής η οποία θα
καλύπτει και τους τόκους προκαταβολής.
- Ποσό ίσο με το 70% της συμβατικής αξίας του συγκροτήματος, εκτός αν έχει
χορηγηθεί προκαταβολή οπότε θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό έως το 70% της
συμβατικής αξίας, που θα χορηγηθεί μετά την τοποθέτηση του συγκροτήματος
εξοπλισμού στους χώρους και στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την ΔΕΠΑΝΟΜ
Α.Ε.
Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης με εντολή της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., το ποσό θα
καταβληθεί με την αποθήκευση.
- 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
συγκροτήματος
8. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας,
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 32.500,00 ΕΥΡΩ 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. Ο προσφέρων δηλώνει, κατά την υποβολή της προσφοράς του, πως σε περίπτωση
κατακύρωσης σ’ αυτόν του αντικειμένου του διαγωνισμού, ρητά αποδέχεται, εφόσον
το νοσοκομείο σχετικά αποφασίσει, την υπογραφή συμβάσεως συντήρησης με το
νοσοκομείο, σύμφωνα με σχέδιο σύμβασης συντήρησης που συνοδεύει τη διακήρυξη.
10. Στον παρόντα διαγωνισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 για την
«Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
11. Τα στοιχεία του διαγωνισμού διατίθενται στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. με την καταβολή 30 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 Δεύτερα
31/10/2011.
12. Η Προκήρυξη Σύμβασης (διαγωνισμού) έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19/09/2011.
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13. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο στις
20/09/2011.

Αθήνα 15/09/2011
Κοινοποίηση
1. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
2. ΕΟΜΜΕΧ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε
Ιωάννης Φωτάκης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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