21PROC009799183 2021-12-21
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS VALYRAKIS
Ημερομηνία: 2021.12.21 16:11:12 EET
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)
Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ:
Ταχ/κη Δ/νση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
e-mail:

Χολαργός, 21-12-2021
Αριθμ. Πρωτ: 3787

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 4
155 61 Χολαργός
210-6531778
dokmepa@gmail.com

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ»

Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. σας προσκαλεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια ιατρικού
εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των Δημοτικών Πολυϊατρείων Παπάγου, προϋπολογισμού 1.170,00€ προ Φ.Π.Α. και 1.450,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ανάθεση της προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες των Δημοτικών Πολυϊατρείων Παπάγου. Συγκεκριμένα υπάρχει ανάγκη:
Για τη λειτουργία του οδοντιατρικού μηχανήματος
I.
ενός (1) κιτ υπερήχων
Για τη λειτουργία του αυτόκαυστου κλιβάνου στο οδοντιατρείο
II.
ενός (1) δοσομετρητή κλιβάνου
III.
μίας (1) ηλεκτροβαλβίδας ατμού
Για το οφθαλμολογικό ιατρείο
IV.
V.

ενός (1) τραπεζιού ηλεκτρικής ανύψωσης με έδρα για σχισμοειδή λυχνία
μίας (1) λαβίδας βλεφάρων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρο 1ο: Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας δεν μπορεί να ξεπεράσει το
ποσό των #1.450,80#€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Συγκεκριμένα το
1

21PROC009799183 2021-12-21
ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω
πίνακα:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ

ΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

KΙΤ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

430,00 €

430,00 €

2

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

145,00 €

145,00 €

3

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΑΤΜΟΥ

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

145,00 €

145,00 €

4

ΤΡΑΠΕΖΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

400,00 €

400,00 €

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

50,00 €

50,00 €

ΜΕ ΕΔΡΑ ΓΙΑ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗ ΛΥΧΝΙΑ
5

ΛΑΒΙΔΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

1.170,00 €

Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (24%)

280,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1.450,80 €

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #1.170,00#€ με επί
πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. (24%) το ποσό των #280,80#€, ήτοι η συνολική δαπάνη
ανέρχεται στα #1.450,80#€. Θα βαρύνει την πίστωση, υπό τον Κ.Α: 15.7135.0004 με
τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
Τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της προμήθειας μεταφορικά μέσα και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
ειδών στους τόπους παράδοσης βαραίνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται όλα τα
έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση των ανωτέρω προμήθειας,
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μετακίνησης, ασφάλισης,
αμοιβής, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.ά.

Άρθρο 2ο: Τεχνικές προδιαγραφές:
Τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:
•

Κιτ υπερήχων Woodpecker τύπου EMS που περιλαμβάνει: χειρολαβή,
κορδόνι, πέντε (5) ξέστρα & ένα (1) κλειδί

•

Δοσομετρητής κλιβάνου & ηλεκτροβαλβίδα ατμού για αυτόκαυστο κλίβανο
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•

Τραπέζι ηλεκτρικής ανύψωσης με έδρα για τη σχισμοειδή λυχνία του οίκου
TAKAGI

•

Λαβίδα βλεφάρων

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ κατόπιν
συλλογής οικονομικών προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Σε σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:
Α) γραπτή προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή. (Υπενθυμίζεται
ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της
προμήθειας ή για μέρος αυτής).
και

Β) τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Σύμφωνα με τον Ν.4605/2019, άρθρο 43, παρ. 7αγ, παρέχεται η δυνατότητα στις
Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί
ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Κείμενο για την υπεύθυνη δήλωση: Δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους που αναφέρονται
στο άρθρο 73, παρ. 1 του Ν.4412/2016, ούτε έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος προσώπου, το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Υπογραφή: ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας (περίπτωση νομικού προσώπου) ή το
φυσικό πρόσωπο (περίπτωση φυσικού προσώπου).
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Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και τη Δευτέρα 27/12/2021
και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Ν.Π.
επί της οδού Αγαμέμνονος αρ. 4 στον Χολαργό, 2ος ορ., σε κλειστό σφραγισμένο
φάκελο ο οποίος θα αναγράφει: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών Πολυϊατρείων Παπάγου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ
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