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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ
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Α∆ΑΜ: 16REQ003727234
Α∆Α:
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης
Τηλ. 2313-022634-631-632(εσ127)
Fax. 2313-000703.
Site : www.kepep.gr

4η/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
«Για την προμήθεια (50) αεροστρωμάτων με ηλεκτρικό μηχανισμό για τις ανάγκες
των περιθαλπόμενων του Παρ. Αγ. Παντελεήμων»
του ΚΚΠ-ΠΚΜ , προϋπολογισμού 3.382,50 € χωρίς ΦΠΑ.
(CPV:33196200-2)

To ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- Π. Κ. Μ. προσκαλεί τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ατοµικές ή
εταιρικές , να καταθέσουν προσφορές για την προµήθεια (50) αεροστρωµάτων µε ηλεκτρικό µηχανισµό για
της ανάγκες των περιθαλπόµενων του Παραρτήµατος Χ.Π. Αγ. Παντελεήµων του Κ.Κ.Π-ΠΚΜ
προϋπολογισµού 3.382,50€ + ΦΠΑ σύµφωνα µε την υπ' αριθ 6η/11-02-2016 (θέµα8ο) απόφαση του ∆.Σ. για
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού (Α∆Α:7ΡΗΘΟΞΧΣ-ΦΥΣ)
(Α.∆.Α.Μ. πρωτογενούς αιτήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 15REQ0O3727234) .
Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I είναι αναπόσπαστο τµήµα αυτής της
διακήρυξης.
Η κατάθεση των προσφορών µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα κατατεθούν στο mail
kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com .

ΑΡΘΡΟ 1
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν εταιρίες ή ατοµικές επιχειρήσεις του είδους µε την αποστολή των παρακάτω
δικαιολογητικών σε αρχεία PDF στο mail kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com
επί ποινής αποκλεισµού :

Α1) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σε αρχείο pdf).
1) Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) α) για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος 4ης/2015 β) ο ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών της 4ης/2016 που δεν θα υπερβαίνει τις 30
εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και γ) ότι είναι φορολογικά & ασφαλιστικά
ενήµεροι. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).
2) Βεβαίωση από το επιµελητήριο το τµήµα ΓΕΜΗ για την εγγραφή-καταχώρηση της επιχείρησης.

Α2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε αρχείο pdf).
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και σύµφωνα
µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Για την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει ο συµµετέχων να υπογράψει και να αποστείλει σε
αρχείο pdf.:
1)Υπεύθυνη δήλωση (του αρ.8 παρ.4. Ν.1599/1966) για την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών του
Παραρτήµατος I της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 4ης/2016.
Κατάθεση δείγµατος για τεχνική αξιολόγηση και πρακτική δοκιµασία:
Να παραδώσει µε οποιονδήποτε τρόπο στο γραφείο προµηθειών µέχρι και (2) εργάσιµες ηµέρες από την
καταλυτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών , στην ∆νση Παρρηγοπούλου 7 ,2ος όροφος ΤΚ
54630,Θεσσαλονίκη ενός(1) δείγµατος του αεροστρώµατος που προσφέρει ο συµµετέχων συνοδευόµενο
από τις τεχνικές προδιαγραφές του, για την αξιολόγηση και την πρακτική δοκιµασία του είδους.
Η µη κατάθεση ή εκπρόθεσµη κατάθεση του δείγµατος σηµαίνει απόρριψη της προσφορά του αναδόχου
και δεν αξιολογείται.
Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε αρχείο pdf).
Η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει τη συνολική τιµή της προσφοράς χωρίς το ΦΠΑ και το ποσοστό
Φ.Π.Α. ξεχωριστά (όπως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και η επιλογή του ανάδοχου είναι η χαµηλότερη τιµή για το
σύνολο της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ, αφού το δείγµα του αεροστρώµατος είναι σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης και είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του Παρ. Χ.Π. Αγ.
Παντελέµων µετά από την πρακτική δοκιµασία του από την υπευθύνο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Το κόστος µεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο µέγιστος χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται σε
(30) εργάσιµες ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει µία προσφορά αν η αρµόδια επιτροπή πρόχειρων διαγωνισµών
του Κέντρου κρίνει ότι η ποιότητα των υλικών , η τεχνική περιγραφή και η έλλειψη των δικαιολογητικών
συµµετοχής δεν καλύπτου τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.
Η επιτροπή του διαγωνισµού στην αρχή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα τεχνικά
δικαιολογητικά ,στη συνέχεια θα παραπέµψει τα δείγµατα των αεροστρωµάτων στην υπεύθυνη της

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Παρ. Χ.Π. Αγ. Παντελεήµων για την έγκριση καταλληλότητας των προϊόντων(µε
πρακτικό καταλληλότητας).
Στη συνέχεια η επιτροπή θα ανοίξει τα αρχεία pdf µε τις οικονοµικές προσφορές τις οποίες και θα αξιολογήσει
θα υπογράψει το σχετικό πρακτικό και θα το στείλει προς το ∆.Σ. για την τελική έγκριση-ανάθεση.
Ο ανάδοχος της προµήθειας µε την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης από Τράπεζα ,ποσού ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ, για διάστηµα
µέχρι την επιστροφή της .
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας
2. Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ. 0,10%
3. Χαρτόσηµο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ.
4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου του Ε.ΑΑ.∆Η.ΣΥ.
Η πληρωµή θα γίνει µέσα σε χρονικό διάστηµα 60ηµερών από την κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
γ) Τιµολόγιο πώλησης-∆.Α.
δ) Πρακτικό παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής του Παραρτήµατος.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
Οι προσφορές θα αποσταλούν σε µορφή αρχείου PDF στο mail kentro.koinonikis.pronoias@gmail.com
του γραφείου προµηθειών του ΚΚΠ-ΠΚΜ µέχρι την Τετάρτη 24-02-2016 και ώρα 23:59µµ και η διενέργεια
του διαγωνισµού θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Κέντρο την Πέµπτη 25-02-2016 και
ώρα 9:00πµ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΙΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1)Για κάθε θέµα που δε ρυθµίζεται στην παρούσα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π.∆. 60/2007,
του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π∆ 118/2007 , του Ν.2741/1999,
του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010, τουΝ.2198/1994 , του Ν.4281/2014 το αρ. 157 & το Ν.4320/2015
(ΦΕΚ 29,τ.Α-19/03/2015 το αρ.. 37).
2)Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkp-km.gr, στη ∆ι@ύγεια ,στο ΕΣΗ∆ΗΣ
και θα κοινοποιηθεί στις παρακάτω εταιρίες αποδελτίωσης www.clipnews.gr
- www.innews.grwww.promitheies.gr - www.akep.gr- www.info-news.gr- www.panoptis.gr - www.ergolhpths.gr
3) Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική προσφορά αρµόδια υπάλληλος η κ. Τουρλούµη Αναστασία
υπάλληλος ΘΧΠ Αγ. Παντελεήµων τηλ. 2313320072.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αερόστρωµα κατακλίσεων µε ηλεκτρικό µηχανισµό , κατάλληλο για την ̟ρόληψη και
θερα̟εία των κατακλίσεων. Λειτουργεί εναλλάσσοντας τον αέρα στους αεροθαλάµους του
αεροστρώµατος ώστε να µειωθεί η συνεχής ̟ίεση ̟ου εφαρµόζεται στο σώµα του ασθενούς
και να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αίµατος, α̟οφεύγοντας έτσι την εµφάνιση ̟ληγών
κατάκλισης.
-Μηχανισµός µε ρυθµιστή της ̟ίεσης του αέρα, ανάλογα το βάρος του ασθενή
-Με ̟ροεκτάσεις στα άκρα του αεροστρώµατος ώστε να εφαρµόζει κάτω α̟ό το στρώµα
του κρεβατιού
-Υλικό αεροστρώµατος: Πολυουρεθάνιο
-∆ιαστάσεις αεροστρώµατος 100cm x 240cm µε α̟όκλιση +,-,5cm
-Πάχος 6 εως 8 cm
Μέγιστο βάρος ασθενούς: 120Kg
-Εναλλαγή αέρα κάθε 5 λε̟τά
-Η αντλία φέρει άγκιστρο και µ̟ορεί να κρεµαστεί α̟ό το κρεβάτι ή να το̟οθετηθεί στο
̟άτωµα
-Ιδανικό για νοσοκοµειακή χρήση και νοσηλεία στο σ̟ίτι
-Κατάλληλο για κατακλίσεις χαµηλού κινδύνου
-Εγγύηση 1 έτους
-Να φέρει σήµανση CE
-Α̟όδοση 2-5 l/min

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΕ €
ΦΠΑ 23%
ΣΥΜ/ΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ

«Για την προμήθεια (50)
αεροστρωμάτων 4η/2016»

ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22

α) αποδέχοµαι τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 4ης/2016 β) ο χρόνος παράδοσης των ειδών της
4ης/2016 δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και γ) ότι
είµαι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήµερος.

Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.

