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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Θεσσαλονίκη 03-12-2021
Aριθ. Πρωτ.

Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Tζήμα Δ. – Αντωνίου Θ.
Τηλέφωνο: 2313 304 464
Email: promagpavlos@outlook.com
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 2021-24/ΣΠ
«ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ» CPV:33141620-2
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός «ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ» CPV:
33141620-2για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε εφαρμογή του Πίνακα
Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2021,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.
Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. του ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή)
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ».
2. του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
3. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα:
1. Την με αριθ. Β6/29ης ΣΥΝ/30-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ30Σ46906Ι-Χ6Χ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
έγκρισης του έβδομου υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και
Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2021.
2. Το με αριθ. πρωτ. 16916/13-10-2021 αίτημα του Διευθυντή της Ουρολογικής κλινικής αναφορικά με
την προμήθεια του είδους «ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ» CPV:33141620-2 για την κάλυψη των αναγκών
του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
3. Το με αριθ. πρωτ. 19701/30-11-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
«ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ» CPV:33141620-2 για την κάλυψη των αναγκών της Ουρολογικής
κλινικής.
4. Την με αριθ. Β7/29ης ΣΥΝ/30-11-2021 (ΑΔΑ:91Ξ446906Ι-ΛΕ0) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
έγκρισης του αριθ. 19701/30-11-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ»,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε εφαρμογή του Πίνακα
Προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

1

21PROC009666351 2021-12-03
5. Την με αριθ. 1830/03-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΛΗ46906Ι-ΙΜΘ)) (α/α καταχώρησης: 985, ΚΑΕ:9749.01)
Πράξη Διοικητή για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης διενέργειας Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ».
Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία
Είδος διαγωνισμού
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν.
4412/2016
Αριθμός διαγωνισμού

2021-24/ΣΠ

Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή

Καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

Παρασκευή 10-12-2021 Ώρα 14:30 μ.μ.

προσφορών
Χρόνος διενέργειας

Ημερομηνία 13-12-2021
Ημέρα Δευτέρα Ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εθνικής Αντίστασης 161,

ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη
Περιγραφή έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
προμήθεια του είδους «ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ»

Κωδικός CPV

33141620-2

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
10.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και
τρίτων νόμιμες κρατήσεις

Τόπος υποβολής προσφορών

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» - Γραφείο Προμηθειών
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ «ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ»
Το προσφερόμενο εύκαμπτο κυστεοσκόπιο με βαλβίδα αναρρόφησης να είναι καινούργιο και
αμεταχείριστο.
Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο το μέγιστο 16,5Fr.
Να φέρει άκρο εξωτερικής διαμέτρου το μέγιστο 11,7Fr, το οποίο να είναι ειδικού ατραυματικού
σχεδιασμού. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο (σύμπτωση της κατεύθυνσης της ατραυματικής όψης του
άκρου με την κατεύθυνση των γωνιώσεων), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εύκολο και ατραυματικό
πέρασμα από τον σφικτήρα.
Να διαθέτει οπτικό πεδίο τουλάχιστον 120°.
Να διαθέτει βάθος πεδίου από 3 έως τουλάχιστον 50 mm.
Να είναι ευθείας οράσεως.
Να διαθέτει κανάλι εργασίας διαμέτρου τουλάχιστον 7 Fr.
Να διαθέτει ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 380mm.
Το άκρο του να δύναται να εκτελεί κάμψη προς τα άνω τουλάχιστον 210° και προς τα κάτω τουλάχιστον
120°.
Να συνοδεύεται από αποσπώμενο βύσμα (με διακόπτη ελέγχου ροής του υγρού) για την είσοδο
εύκαμπτων εργαλείων. Το αποσπώμενο βύσμα να έχει δυνατότητα σταθεροποίησης των εργαλείων.
Να είναι συμβατό με την χρήση μονοπολικών εργαλείων.
Να αποστειρώνεται σε κλίβανο STERRAD 100S.
Το εύκαμπτο κυστεοσκόπιο να έχει ενσωματωμένο φίλτρο απορρόφησης του «φαινόμενου ίριδος»
(moire), έτσι ώστε να δύναται να συνδεθεί ακόμα και με ενδοσκοπικές κάμερες οι οποίες δεν έχουν
ενσωματωμένο anti-moire φίλτρο.
Να συνοδεύεται από συσκευή ελέγχου στεγανότητας.
Να συνοδεύεται από αποσπώμενο καλώδιο φωτισμού διαμέτρου το μέγιστο 3mm και μήκους
τουλάχιστον 3m.
Να δύναται να συνδεθεί με αυτοφερόμενη πηγή φωτισμού τεχνολογίας LED με ένδειξη χρόνου ζωής
μπαταρίας.
Να χορηγείται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αρχόμενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής
λειτουργίας.
Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος, θα εκπαιδευτούν ιατροί και τεχνικοί του
Νοσοκομείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισμένο χρόνο.
Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής
φροντίδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συμμόρφωσης,
στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια (όχι μονολεκτικά) και με την σειρά που αναφέρονται όλα
τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Επιπλέον, η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια,
τεχνικά εγχειρίδια, δηλώσεις του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων θα γίνεται
με σαφή αναφορά στην παράγραφο του εγγράφου όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.
Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα και να
είναι ειδικά για την χρήση τους στην ιατρική. (Πιστοποιημένα medical grade συσκευές).

Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τους ΚΑΕ 9749.01 του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:
Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους
«ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ» CPV: 33141620-2
Αρ. Διακ. 2021-24/ΣΠ
 Τα στοιχεία της εταιρίας
 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση
του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της
Γραμματείας (πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την Παρασκευή
10-12-2021 Ώρα 14:30 μ.μ.
Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
1. Οικονομοτεχνική προσφορά
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα
πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του. Οι τιμές των προσφορών θα
εκφράζονται σε ευρώ.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α
/
Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

«ΕΥΚΑΜΠΤΟ
ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ»
CPV: 33141620-2

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ ΜΕ ΦΠΑ
24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

12.400,00€

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του
ικανοποιούνται οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Υπεύθυνη Δήλωση
Αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου
3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
α) Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
β) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,
είναι ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια,
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, έχουν
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εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
δ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου-αριθμός καταχώρησης στο
ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος ΧΙ του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
ε) για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους
(όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 13-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ
στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης—
κατακύρωσης με το οποίο γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες.
Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν,
σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη
μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο δικτυακό τόπο του
Νοσοκομείου: www.agpavlos.gr

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι
διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας
http:// www.agpavlos.gr. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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