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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 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
Iατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας», συνολικού
προϋπολογισμού 120.000,00 ΕΥΡΩ, που αναλύεται ως εξής :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ – ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ
Καθαρό Ποσό

21.951,23 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.(23%)

5.048,78 ΕΥΡΩ

Συνολικό Ποσό Κατηγορίας

27.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Καθαρό Ποσό

36.585,37 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.(23%)

8.414,63 ΕΥΡΩ

Συνολικό Ποσό Κατηγορίας

45.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΦΟΡΗΤΟ
Καθαρό Ποσό

17.886,18 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.(23%)

4.113, 82 ΕΥΡΩ

Συνολικό Ποσό Κατηγορίας

22.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ : ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
Καθαρό Ποσό

21.138,20 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.(23%)

4.861,80 ΕΥΡΩ

Συνολικό Ποσό Κατηγορίας

26.000,00 ΕΥΡΩ

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε
κατηγορίας εξοπλισμού.
Η προμήθεια - εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ», ΣΑΕ 091/9 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α).
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 08/11/2011 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.
4. Οι Προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα τεχνικά
φυλλάδια (prospectus) που μπορεί να είναι στην αγγλική.
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 τριών (3) μηνών
από την υπογραφή της Σύμβασης.
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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 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 ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης με εντολή της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., το ποσό θα
καταβληθεί με την αποθήκευση.
Για τις κατηγορίες Β και Δ, ως συμβατική αξία των ειδών ορίζεται η τιμή η οποία
προκύπτει από την ανάλυση του προϋπολογισμού στους πίνακες ειδών και ποσοτήτων
που περιλαμβάνονται στο Τεύχος Μελέτη Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού,
διαμορφωμένη κατά το ποσοστό έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς για το σύνολο
της προμήθειας της κατηγορίας.
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 κάθε κατηγορίας της
προμήθειας, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : 1.350,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : 2.250,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : 1.100,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ : 1.300,00 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 προμήθεια κατηγορίας εξοπλισμού 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 της κατηγορίας) 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. 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 Τετάρτη
02/11/2011.
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10. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 30/09/2011.
11. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί στον ελληνικό τύπο στις 03/10/2011.

Αθήνα 29/09/2011
Κοινοποίηση
1. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
2. ΕΟΜΜΕΧ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε

Ιωάννης Φωτάκης
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