
    

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ : 31-03-2022
        4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  2708
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
  

 
ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς
για την    προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ορυκτό
αλάτι  (CPV14410000-8),συνολικής  ενδεικτικής  προϋπολογισθείσας
δαπάνης  5.568,64€  με  Φ.Π.Α. και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την
χαμηλότερη τιμή».

      Το  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με την αριθμ. 2659/30-03-2022 απόφασή του
Διοικητή,  αποφάσισε  την  προμήθεια   με  ορυκτό  αλάτι  (CPV 14410000-8)   για  χρονικό
διάστημα  ενός(1)  έτους με  δικαίωμα  παράτασης   για  ένα(1)  επιπλέον  έτος συνολικής
ενδεικτικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.568,64€ με Φ.Π.Α. (2.784,32€ με Φ.Π.Α.  για το
πρώτο έτος και 2.784,32€ με Φ.Π.Α. για την παράταση),σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

A/A
ΚΩΔ.

ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΔΟΣ M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ

ΦΠΑ

1 941
ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ

ΑΠΟΣΚΛΗΡΙΝΤΩΝ Νο 4 ΚΙΛΑ 16.000 2.784,32

    Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 
    Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως τις 8
Απριλίου  2022  ημέρα  Παρασκευή    και  ώρα  14:30μμ. στο  Γραφείο  Προμηθειών,
αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία.  
   
   Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή θα γίνει  στις  11
Απριλίου 2022    ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:30π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου.

    Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: 
Π.Γ.Ν. Έβρου-Φορέας  Γ.Ν.  Διδυμοτείχου, 25ης Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο, Γραφείο
Προμηθειών.

   Η προσφορά σας πρέπει  να κατατεθεί  σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει  τα
στοιχεία σας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ».

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών πραγματοποιείται    την ίδια ημέρα όλα τα
στάδια     

 Μέσα στοv κυρίως φάκελο της πρoσφoράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα εξής:

Τμήμα:    Οικονομικού 
Γραφείο:  Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση:  25ης Μαΐου 152 
Πληροφ.   : Μπασιακίδου Ζωή
Τηλέφωνο:  25533-50329
E-mail: promitheies  @1132.  syzefxis  .  gov  .  gr

               ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
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Α) Υπεύθυνες δηλώσεις  του Ν 1599/86  υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας σας, στις οποίες θα δηλώνετε ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
σας: 

 είστε ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας,  που αφορούν εισφορές
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  να  αναφέρονται  οι  φορείς
ασφάλισης του προσωπικού. 

 είστε φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.
 τηρείτε  τις  υποχρεώσεις   που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

 δεν  τελείτε  υπό  πτώχευση,  δεν  έχετε  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής
εκκαθάρισης,  δεν  τελείτε  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το
δικαστήριο, δεν έχετε  υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν  έχουν
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.

 δεν έχετε  συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού.

 δεν βρίσκονται σε  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου
24 του Ν.4412/2016.

 δεν έχετε  επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ου-
σιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης   που  είχε  ως
αποτέλεσμα την  πρόωρη καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

 δεν έχετε κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από το Νοσοκομείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά
είναι αληθή και ακριβή.

 δεν θα επιχειρήσετε να επηρεάσετε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχουν  εξ  αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

 δεν  έχετε  καταδικασθεί  βάσει  δικαστικής  απόφασης  που  έχει  ισχύ  δεδικασμένου,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  χώρας  όπου  εκδόθηκε  η  απόφαση   και  η  οποία
διαπιστώνει  αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους , όπως επίσης  δεν
έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 

 διαθέτετε την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της
σύμβασης. Σε περίπτωση που στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα
με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 να αναφερθεί.

 μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού  ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα
τους.

 τηρείτε τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί  με το δίκαιο  της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του
Ν.4412/2016, κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

 αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχετε

λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
 ο τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η αποθήκη του Νοσοκομείου, με έξοδα, ευθύνη

και μέριμνα του προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής του.  
 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση

του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

 συμμετέχετε με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 
 αναλαμβάνετε  την  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των

δικαιολογητικών που αναφέρονται  στις  Υπεύθυνες  Δηλώσεις,  κατόπιν  εγγράφου  της
Υπηρεσίας μας.
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Β)  Τεχνική  προσφορά  η  οποία  θα  είναι  σύμφωνη  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που
αναφέρονται.
    Επίσης  στην  προσφορά  σας  θα  αναφέρετε  το  εργοστάσιο  κατασκευής,  τη  χώρα
προέλευσης  καθώς και τον κωδικό είδους της εταιρεία σας.
Επίσης  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  βεβαιώσεις,  οι  οποίες
αποδεικνύουν ότι: 

 Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγραφα που αποδεικνύουν τη
συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις πρόσκλησης
σχετικά με την ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος  (  Πιστοποιητικά
CE , ISO κ.α.).

 Άλλα  υπάρχοντα  στοιχεία  που  τεκμηριώνουν  την  ικανότητα  του  οικονομικού
φορέα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

  
Γ) Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγμα, το οποίο
θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή όπως ορίζει το άρθρο 214 του
Ν.4412/2016 

Δ) Η οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρετε η τιμή χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ
που αναλογεί στο  είδος.  Υπογραμμίζουμε ότι η τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την
αναρτημένη τιμή του παρατηρητήριου τιμών.

   Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές.

   Για ότι δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ισχύουν τα αναφερόμενα στην περί προμηθειών
του Δημοσίου Νομοθεσία. 

                                                                          

                                                                              
                                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                            ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
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