Α.Π.: ΕΞΕΛ/2016/225
Αθήνα,8.12.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
« Για την προμήθεια τριών (3) χειρολαβών και ενός (1) εντοπιστή ακροοριζίου για το
οδοντιατρείο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ»

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή
ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΕΞΕΛ-2016/3 /21.01.2016,
το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) χειρολαβών
και ενός (1) εντοπιστή ακροοριζίου για το οδοντιατρείο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, με προσφορές , σύμφωνα με τους
Γενικούς Όρους της παρούσας, την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και τις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Γενικοί Όροι
Είδος

2 Χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων (air rotor)
1 Χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων (micro motor)
1 Εντοπιστή ακροοριζίου

CPV

33131000-7

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Α.Δ.Α : 6ΡΟ0ΟΡ9Υ-ΦΑΚ & ΑΔΑ:71ZΨΟP9Υ-891

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς

Χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων (air rotor) – 2τμχ *600,00€

ΦΠΑ

Χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων (micro motor) 1τμχ * 500,00€
Εντοπιστή ακροοριζίου 1τμχ*400,00€

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με

2.604,00€

ΦΠΑ 24%
Τεχνικές προδιαγραφές

Όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B .

Αξιολόγηση προσφορών /

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

κριτήριο κατακύρωσης

προσφορά βάσει τιμής.
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Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
μετά την ημερομηνία διενέργειας της παρούσας.

Αναπροσαρμογή τιμήματος

Δεν προβλέπεται.

Εναλλακτικές προσφορές

Δεν προβλέπονται.

Προθεσμία παραλαβής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν

προσφορών /Αποσφράγιση

προσφορές τους στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,

προσφορών

Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 16/12/2016 και ώρα 14:00 .

σε κλειστό φάκελο

τις

επί της οδού

Ο κλειστός φάκελος θα περιέχει τα εξής:
1.Την

Οικονομική

προσφορά

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α)

υπογεγραμμένη

και

σφραγισμένη.
2. Την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.
3.Αναλυτικά

την

Τεχνική

Προσφορά

του

υποψήφιου

Αναδόχου

υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με κατάθεση των δικαιολογητικών ( Τεχνικά
Φυλλάδια, Πιστοποιητικά, κτλ)

που είναι απαραίτητα για την απόδειξη

πλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών.
4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι
σε ισχύ.
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών της
παρούσας

να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και

διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική
προσφορά τους.

Απόρριψη προσφορών

1.

Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας .

2.

Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας .

3.

Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το ισχύον
νομικό πλαίσιο και θα τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία .

4.

Κατακύρωση αποτελεσμάτων

Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο.

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο Ανάδοχος υποχρεούται να
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Χρόνος / τόπος παραλαβής

παραδώσει εντός 15 ημερών τα είδη στο οδοντιατρείο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ επί
της οδού, Εμμανουήλ Μπενάκη 84 , Αθήνα.

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό

Παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3,
Ν.3580/2007), παρακράτηση 4% φόρος εισοδήματος (Ν.4172/2013).

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 210 3821007,210 5200810
Όνομα Υπεύθυνου: Μαρία Καραπάνου.

Ματαίωση

Το ΚΕΘEΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής,
ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών
ή/και ματαίωσης της παρούσας, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Δημοσιοποίηση / παραλαβή της

1. Η

παρούσα

αναρτήθηκε

στην

παρούσας

(http://www.kethea.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

ιστοσελίδα

του

Οργανισμού

2. Οι παραλήπτες των όρων συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό
έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά,
έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων
παρέλαβαν την παρούσα , για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει
τυχόν

συμπληρωματικά

έγγραφα

ή

διευκρινήσεις

επ’

εαυτής

στο

accounting2@kethea-exelixis.gr .
Νομοθεσία

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας εφαρμόζονται οι περί
προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ
Βασίλειος Γκιτάκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΧ

2

(micro motor)

ΤΜΧ

1

Εντοπιστής ακροοριζίου

ΤΜΧ

1

A/A
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων
(air rotor)
2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων

3

ΣΥΝΟΛΟ (€)
Φ.Π.Α (€)

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει,
παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3,
Ν.3580/2007) και 4% φόρος εισοδήματος (Ν.4172/2013).

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
TYXON ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ :
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../…../………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χειρολαβές υψηλών ταχυτήτων (air rotor) - ποσότητα 2 τεμάχια
H χειρολαβή να έχει connection Midwest
Να διαθέτουν κεραμικά ρουλεμάν
Να διαθέτουν τουλάχιστον τριπλό σπρέι
Να διαθέτουν ισχύ πάνω από 19W
Να είναι push button
Να αποστειρώνονται στον αυτόκαυστο
Να φέρουν σήμανση CE
Να διαθέτουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους

Χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων (micro motor) - ποσότητα 1 τεμάχιο
Να είναι 1:1
Να διαθέτει εσωτερικό μονό σπρέι
Να διαθέτει διάμετρο κεφαλής 9,5mm
Να αποστειρώνεται στον αυτόκαυστο
Να φέρουν σήμανση CE
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους

Εντοπιστής ακροοριζίου - ποσότητα 1 τεμάχιο
Να διαθέτει γραφική απεικόνιση της ρίνης
Να μην χρειάζεται calibration
Να λειτουργεί αξιόπιστα τόσο σε υγρό όσο και στεγνό περιβάλλον της στοματικής κοιλότητας
Να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας και με μπαταρία και με ρεύμα
Να φέρουν σήμανση CE
Να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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