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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ‘Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»,
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/τΑ΄/25-2-2020), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:


Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 81/τΑ΄/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.



Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τΑ΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».



Του Π.Δ. 80/2016 άρθρο 9 παρ. 4 περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τΑ΄/5-82016).



Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τΑ΄/25-2-2020)
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», άρθρο 3.



Το Ν. 4675/2020 (ΦΕΚ 54/τΑ΄/11-3-2020) «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη
των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρο 19.



Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 5 5 /τΑ΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.



Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 6 4 /τΑ΄/14-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».



Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 6 8 /τΑ΄/20-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης».



Την διασφάλιση της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών
αναγκών που προκύπτουν λόγω Κορωνοϊού, COVID-19.

«Κατεπείγοντα

μέτρα
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Την υπ’ αριθμ. 772/20-3-2020 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΓΦΠ46906Λ-Ξ6Ζ)
με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας στολών νοσηλευτικού προσωπικού και
τραυματιοφορέων για τις έκτακτες ανάγκες της νέας κλινικής λοιμώξεων, προϋπολογισμού
3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και έγκριση να χρησιμοποιηθούν οι ήδη εγκεκριμένες
τεχνικές προδιαγραφές από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Παναγία η
Βοήθεια» που είναι οι εξής:

1. Χρώμα λευκό.
2. Ύφασμα: καπαρντίνα, 50% πολυέστερ 50% βαμβάκι, βάρος 190-210γρ/m2.
3. Ν’ αντέχουν σε πολλά πλυσίματα σε θερμοκρασία 900C, με ισχυρά απορρυπαντικά,
δίχως να μαζεύουν ή να ξεχειλώνουν και να παραμένει το χρώμα σταθερό.
4. Να έχει επεξεργασία που να μην επιτρέπει το μπάσιμο, πάνω από το 2%.
5. Να μην χνουδιάζει και να έχει πυκνή ύφανση.
6. Να σιδερώνεται εύκολα και να μην φεγγίζει.
7. Η εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και τα προσφερόμενα είδη να
φέρουν σήμανση CE Mark.
8. Κουστούμι αποτελούμενο από μπλούζα με σταυρωτή V λαιμόκοψη κοντό μανίκι, με
δυο τσέπες κάτω και τσεπάκι στο στήθος με δύο (2) διαχωριστικά (με γαζί ο
διαχωρισμός) στο μέγεθος στυλό. Οι τσέπες και τα μανίκια να φέρουν εξωτερικό
ρεβέρ περίπου 2,5 εκατοστά και πλαϊνά σχισίματα για διευκόλυνση της κίνησης.
Το παντελόνι με λάστιχο και κορδόνι στη μέση και μία τσέπη πίσω δεξιά.
Ραμμένα με κλωστές ανεξίτηλες μεγάλης αντοχής.
Οι τσέπες να φέρουν διπλές ραφές και καλά στερεώματα.
Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.
Ποσότητα: εκατό (100) τεμάχια.
Τα μεγέθη θα προσδιοριστούν κατόπιν συνεννόησης της Αναθέτουσας Αρχής με τον
Προμηθευτή πριν τη σύναψη της σύμβασης.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: promithion@agandreashosp.gr
με κοινοποίηση στο email: mdagioukla@agandreashosp.gr
Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους που είναι οι εξής:
Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα υποβάλλει μια Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία
θα αναφέρει ότι:
 Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας.
 Δεν έχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73
του Ν. 4412/2016, (λόγοι αποκλεισμού).
 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 Είναι εγγεγραμμένος στο Εμπορικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
 Θα προσκομίσει άμεσα οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή.
Τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν σήμανση CE.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται υποχρεωτικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της
έγγραφης παραγγελίας με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου στον χώρο της αποθήκης του
Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως το
Γραφείο Προμηθειών.

2

ΑΔΑ: Ψ2ΡΓ46906Λ-ΩΓΝ

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να
επιλέξει την αμέσως συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να προσφέρει για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή
για κάθε είδος χωριστά αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας.
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρει την αντίστοιχη τιμή και τον Κωδικό του είδους στο
Παρατηρητήριο Τιμών, εφ’ όσον το συγκεκριμένο είδος αντιστοιχεί σ’ αυτό.
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου
Τιμών, θα υποβάλλεται η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, όπου θα πρέπει να δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με το
αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών.
Η ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε νόμισμα ευρώ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.
Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική.
Οι εναλλακτικές προσφορές ή οι αντιπροσφορές θα απορρίπτονται.
Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα απορρίπτονται.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 24/3/2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30/3/2020 και ώρα 13:00μ.μ.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στις εξής ιστοσελίδες:
 του «Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα
Διαύγεια»: https://et.diavgeia.gov.gr,
 της «6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας»: https://www.dypede.gr
 του «Γ. Ν. Πατρών - Άγιος Ανδρέας»: www.agandreashosp.gr

Ο Διοικητής
του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
«Ο Άγιος Ανδρέας»

Ηλίας Θεοδωρόπουλος
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