ΤΥΠΕΤ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαγωνισμός της 05/06/2019

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών:
•
Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού
•
Υλικών Χειρουργείου
για τις ανάγκες της Κλινικής “ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ”.

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αναφέρονται αναλυτικά σε συνημμένες καταστάσεις σε αρχείο Excel, όπου τα αιτούμενα υλικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της Διακήρυξης.
Οι προμηθευτές καλούνται να συμπληρώσουν τις καταστάσεις με τα προϊόντα που προτίθενται να προσφέρουν σε έντυπη και
σε ηλεκτρονική μορφή (cd). Σε κάθε δίσκο (cd) θα υπάρχει σε αρχείο Excel φύλλο εργασίας «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΕΤ», το
οποίο οι προμηθευτές πρέπει να επεξεργαστούν και να καταθέσουν την προσφορά τους, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες
στήλες του.
Υπάρχει στήλη που πρέπει να συμπληρωθεί ο Α/Α Παρατηρητηρίου Τιμών και η τρέχουσα τιμή για όσα προϊόντα έχουν.
Στα ειδικά υλικά και όπου αναφέρεται σετ, εκτός από την τιμή για όλο το σετ, πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η τιμή για κάθε
υλικό.
Οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών του ΤΥΠΕΤ, με
βάση την κατανάλωση των αντίστοιχων ειδών τα προηγούμενα έτη. Το ΤΥΠΕΤ δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις
ποσότητες του προϋπολογισμού ενώ έχει το δικαίωμα να τις υπερβεί.
Υπόδειγμα (Πίνακας) Οικονομικής και Τεχνικής προσφοράς προς συμπλήρωση επισυνάπτεται στην προκήρυξη, αποτελώντας
πρότυπο, που πρέπει να τηρηθεί απαραιτήτως και αυστηρά.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Διεξαγωγή διαγωνισμού
1. Οι προμηθευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να καταθέσουν:
Α. Έγγραφες ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές (έντυπες και σε ηλεκτρονική μορφή, cd)
Β. Τεχνικές προσφορές (έντυπες και σε ηλεκτρονική μορφή, cd),
ος
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15- 1 όροφος, Αθήνα, έως τις 05/07/2019 και ώρα 14:00, σε
σφραγισμένο φάκελο.
Μετά την πιο πάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Γ. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα, τα οποία πρέπει να είναι σε ποσότητα ή
μέγεθος απολύτως επαρκές (Άρθρο 214, Ν.4412/2106). Τα δείγματα αποστέλλονται σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο (με συνημμένο
αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς) με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ, όπου θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού.
Κάθε δείγμα θα φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα όπου πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα εξής:
1) Το όνομα του προμηθευτή
2) O κωδ. αριθμός του είδους σύμφωνα με τoυς πίνακες της Διακήρυξης.
Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα πιο πάνω δεν γίνονται δεκτά.
Τα δείγματα, με βάση τις συνημμένες τεχνικές περιγραφές θα κατατίθενται στον χώρο της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον»,
Θερειανού 4-6, Πεδίον Άρεως, Γραφείο Επίβλεψης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τ: 210 3349238, έως τις 05/07/ 2019 και ώρα 14:00
σε σφραγισμένο φάκελο ή κουτί.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την επομένη του διαγωνισμού, με δικαίωμα της
υπηρεσίας για δίμηνη παράταση. [Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του ζητούμενου, απορρίπτεται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ].
Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τα ακόλουθα πιστοποιητικά τα οποία θα τοποθετηθούν σε
ξεχωριστό φάκελο με τίτλο “Δικαιολογητικά συμμετοχής – πιστοποιητικά”:


απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών του ΔΣ της συμμετέχουσας εταιρείας, του τελευταίου τριμήνου, εκ του οποίου να
προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικα καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της απάτης,
δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης.
πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και η άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας.




πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
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πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.



πιστοποιητικό από κοινοποιημένο οργανισμό περί ύπαρξης σε ισχύ συστήματος διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης
ως εταιρείας διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.



πιστοποιητικό ISO 13485 για όλες τις κατασκευάστριες εταιρείες των υπό προμήθεια προϊόντων. Τα προσφερόμενα
προϊόντα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν σήμανση CE από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα.



πιστοποιητικό προμηθευτή ISO 9001 ή πιστοποιητικό από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ.
Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ 32β/16-1-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» ή της Υπ. Απόφασης Ε3/833 «Καθορισμός συστήματος ποιότητας των εταιρειών
διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 1329/99 – ΦΕΚ 729/00) εφόσον το σχετικό πιστοποιητικό είναι σε ισχύ.



υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης των πιο πάνω πιστοποιητικών η ΠΡΟΣΦΟΡΑ απορρίπτεται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
2. Στον Φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια

η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού.

ο αριθμός της Διακήρυξης

η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

τα στοιχεία του αποστολέα.
3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής:






τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη τεχνική
προσφορά. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των πιο πάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς,
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (prospectus), φωτογραφιών, κλπ, θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από
το πρώτο μέχρι και το τελευταίο ίδια με την αρίθμηση της Διακήρυξης, για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων
αυτών.
Επίσης εδώ τοποθετείται και το Φύλλο Συμμόρφωσης στους όρους της Διακήρυξης και στις τεχνικές προδιαγραφές
των υλικών (πρωτότυπο και αντίγραφο).
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Τα οικονομικά στοιχεία, πρωτότυπο και αντίγραφο, επί ποινή απόρριψης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο με την ένδειξη οικονομική προσφορά.
Φάκελος Δικαιολογητικά συμμετοχής – πιστοποιητικά όπου μέσα τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δικαιολογητικά
Όλοι οι φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4. Ο διαγωνισμός θα γίνει με βάση την τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης. Οι προμηθευτές που θα συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν (σε διαφορετικό φύλο εργασίας) για κάθε αιτούμενο υλικό, οποιοδήποτε
υλικό διαθέτουν με την αντίστοιχη αξία του. Έχουν, όμως, την υποχρέωση να αναφέρουν στην τεχνική προσφορά τους, όλα τα
στοιχεία αναγνώρισης - σύνθεσης - ποιότητας - ειδικών χαρακτηριστικών - ποσοτικής περιεκτικότητας ανά μονάδα μέτρησης,
για κάθε προσφερόμενο υλικό σε συμφωνία με την τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης. Στην περίπτωση που τα προσφερόμενα
υλικά παρουσιάζουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από αυτά που καθορίζονται από την τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης,
πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με λεπτομέρεια στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Ο προσφέρων προμηθευτής μπορεί να προσκομίσει κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων, οι οποίες έγιναν κατά τα τρία
προηγούμενα έτη. Τα κατατεθέντα στοιχεία πρέπει να τοποθετούνται σε φάκελο με την ένδειξη «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
6. Οι τιμές πρέπει να δοθούν σε €. Επισημαίνεται ότι:
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά στις αποθήκες της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» (Θερειανού 4-6, Πεδίον Άρεως,
Αθήνα), σύμφωνα με την εκάστοτε παραγγελία.
Οι ποσότητες θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες του ΤΥΠΕΤ, (οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις προϋπολογιζόμενες), θα
αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως. Η αναγραφή της τιμής σε € μπορεί να γίνει με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία,
προς τα άνω αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω αν είναι μικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά
κάθε προμηθευτή.
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8. Η διάρκεια της σύμβασης με τους προμηθευτές που θα επιλεγούν θα είναι δύο έτη με μονομερή δυνατότητα παράτασης
αυτής (εκ μέρους του ΤΥΠΕΤ) για άλλο ένα έτος.
9. Ο/οι προμηθευτής/ές που θα επιλεγούν πρέπει να καταθέσουν κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ίση με το 10% του προϋπολογιζόμενου συμβατικού τιμήματος.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εγγυητικές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα, σε κάθε άλλη περίπτωση θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση
από το Υπουργείο Εξωτερικών.
10. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, προσφέρων Οικονομικός Φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του Άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι
ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του Άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού, από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, στο πλαίσιο
προηγούμενης Σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης Σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης Σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του
επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης Σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει
τη συγκεκριμένη διαδικασία.
11. Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας
Οι Οικονομικοί Φορείς, για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται και να προσκομίσουν
επί ποινή απόρριψης:
• Πιστοποιημένο ISO 9001, όπως αυτό ισχύει για το εργοστάσιο παραγωγής να είναι.
• Πιστοποιητικό ISO 9001 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
• Πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Διευκρινίζεται ότι το Ταμείο δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί
μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα
τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη Διακήρυξη. Σε αυτή την
περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για το Ταμείο και
με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο Άρθρο 56 (Ν.4412/16), ότι το έργο,
προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) στις
επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η Διακήρυξη.
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•
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/ΓΠοικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες
γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».
•
Πλήρη τεκμηριωμένα Πιστοποιητικά Σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ ΕΕ) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (03) εργασίμων
ημερών μετά από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ταμείου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του
δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των
οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω
υποχρέωσής του, το Ταμείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση
του Ταμείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Ταμείο και δεν
δεσμεύει το τελευταίο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:






Για τα προσφερόμενα υλικά απαιτείται να μην έχει παρέλθει το 1/3 του κύκλου ζωής τους.
Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται σε κάθε συσκευασία.
Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και θα αξιολογηθούν με βάση την ποιότητα και την
καταλληλότητά τους.
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των δειγμάτων ή και των προδιαγραφών.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα είδη του διαγωνισμού μπορείτε να επικοινωνείτε:
•
•
•

Ειδικά υλικά και υλικά χειρουργείου: κ. Ανδρέας Ντότσικας, κ. Σταμούλη Ευαγγελή, τ: 210 3349174 – 5
Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό: κ. Ανδριάνα Μαγγίτα, τ: 210 3349238.
Για απορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού μπορείτε να επικοινωνείτε:
κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, τ: 210 3349369.

4

