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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς: 25/04/2019
Αρ.Πρωτ : 25666
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ2/2019

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (CPV:

24111900-4) ΓΙΑ ∆ΥΟ (2)

ΕΤΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΩΝ
ΚΑΙ

137.020,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ

2ΗΣ

ΥΠΕ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 62.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

1.Αναθέτουσα Αρχή : Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου που εδρεύει στον
Πειραιά Λεωφ. Θηβών 196-198 Τ.Κ. 18233, Τηλ: 2132004279 Φαξ: 2132004292 , email:
taxmitzoglou@2dype.gr, pitharopoulou@2dype.gr , Iστοσελίδα : www.2dype.gr
2. Περιγραφή / αντικείμενο του διαγωνισμού: Το έργο έχει ως αντικείμενο την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

(CPV:24111900-4) ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

137.020,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 62.000€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών και
υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

3. Τόπος παράδοσης των ειδών: Oι εκάστοτε δομές όπως αναλυτικά αναφέρονται στη
διακήρυξη.
4. Διαδικασία :Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής.

Οι λεπτομέρειες αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης.
5. Είδος σύμβασης : Σύμβαση προμηθειών
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6. Κατηγορία προμήθειας/ Ταξινόμηση κατά CPV : 24111900-4

7. Κριτήρια Ανάθεσης :Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει
τιµής.

8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
9. Προσφορές υποβάλλονται: για το σύνολο 1)αναγόμωση φιαλών οξυγόνου 2)ενοικίαση
φιαλών και 3)συντήρηση ιδιοκτήτων φιαλών οξυγόνου (αλλαγή κλείστων,υδραυλικές
δοκιμές και βαφή φιαλών.
10. Προϋπολογισμός 137.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
11. Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης: 2 έτη με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των
62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
12. Δικαιώματα προαίρεσης : Μέχρι του ποσού των 50.000,00€ χωρίς ΦΠΑ
13. Διάθεση τεύχους προκήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το
τεύχος διακήρυξης από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr.
Από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.2dype.gr στη διαδρομή http://www.2dype.gr/diagonismoi-promhtheies .
14. Παροχή διευκρινίσεων επί της προκήρυξης
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
15. Προθεσμία για την υποβολή - παραλαβή των προσφορών :
Μέχρι την 20/05/2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 μ. μ
16. Απαιτούμενες εγγυήσεις :
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό ίσο με το 2% του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης
,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
17. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Η
δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.E.: σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
των οικονομικών ετών 2019, 2020,2021 του Φορέα
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
18. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η
σύμβαση.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
19. Δικαιολογητικά και τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό : Αναφέρονται αναλυτικά
στο τεύχος διακήρυξης.
20. Περίοδος ισχύος των προσφορών:
διενέργειας του διαγωνισμού.

Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της

21. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία .
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού ενώπιον των νόμιμων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των
συμμετεχόντων εφόσον το επιθυμούν, στο κτίριο στέγασης της Αναθέτουσας Αρχή Θηβών
196-198 Αγ. Ι. Ρέντης, Τ.Κ. 18543 , την 24/05/2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00π.μ.
H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
α/α
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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