ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΗΚΩΝ ΒΙΛΙΑΡΙΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΤΝΣΑΓΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΤ Λ..ΕΛ.ΑΚΣ.
Ι.ΓΕΝΙΚΑ:
το παρόν τεφχοσ περιγράφονται οι Σεχνικζσ Απαιτιςεισ για τθν προμικεια κθκϊν βιβλιαρίων υγειονομικισ
περίκαλψθσ και βιβλιαρίων υγειονομικισ περίκαλψθσ (ςυνταγολόγια) για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ Τγειονομικισ Λ..ΕΛ.ΑΚΣ. Η προμικεια αποςκοπεί ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τγειονομικισ Τπθρεςίασ προκειμζνου να χοριγει
βιβλιάρια ςτα ςτελζχθ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
ΙΙ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ:
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των πζντε χιλιάδων εξακοςίων δζκα Ευρϊ #5.610,00#
(ςυμπεριλαμβανομζνου το Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου) και κα χρθματοδοτθκεί από τον
Σακτικό Προχπολογιςμό του Τ.ΝΑ.Ν.Π/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ., οικονομικοφ ζτουσ 2021. Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να
κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν του πίνακα που ακολουκεί, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τουσ επιμζρουσ
προχπολογιςμοφσ:
ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΟΤ

CPV ΤΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΓΕΙΑ (ΤΝΣΑΓΟΛΟΓΙΑ)

22160000-9

900

2

ΘΗΚΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

22853000-4

1.500

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟ
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΖΝΟΤ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΙΟΤ)
#3.020,00€#

ΣΕΜ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ςυμπεριλαμβανομζνου το Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατιςεων )

#2.590,00€#

#5.610,00€#

IIΙ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ :
Ωσ κριτιριο ανάκεςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
ΙV. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ:
(Α) ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΓΕΙΑ (ΤΝΣΑΓΟΛΟΓΙΑ)
Σα βιβλιάρια υγείασ (υνταγολόγια) κα είναι διπλότυπα φφλλα, τυπωμζνα και ςτισ δφο όψεισ με μαφρο μελάνι,
αρικμθμζνα 100, διαςτάςεων 13Χ15,2 cm. Χαρτί αυτογραφικό κίτρινο – λευκό και περφορζ ςτο πρϊτο φφλλο.
Εξϊφυλλο ςε χρϊμα κίτρινο με μαφρθ εκτφπωςθ το λογότυπο
(Β) ΘΗΚΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Oι κικεσ βιβλιαρίων υγειονομικισ περίκαλψθσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από μαλακό πλαςτικό ςε χρϊμα μπλε,
διαςτάςεων Α5. Ζκαςτθ κικθ κλειςτι κα φζρει κικεσ εντόσ του εξϊφυλλου και του οπιςκόφυλλου. το εξϊφυλλο να
φζρει ανάγλυφο λογότυπο .
(Γ) ΕΠΙΗΜΟ ΔΕΙΓΜΑ:
Με το Επίςθμο Δείγμα τθσ Τπθρεςίασ προςδιορίηονται οι ακριβείσ διαςτάςεισ των υπό προμικεια ειδϊν, θ επιμζλεια
και θ αρτιότθτα τθσ καταςκευισ των. Όταν υπάρχουν αςυμφωνίεσ μεταξφ των Δειγμάτων και των διαφόρων
χαρακτθριςτικϊν των Σ.Π. που δε διευκρινίηονται αλλοφ, ιςχφουν τα χαρακτθριςτικά των Δειγμάτων. Οπωςδιποτε το
Επίςθμο Δείγμα τθσ Τπθρεςίασ δεν ιςχφει για τυχόν υπάρχουςεσ ς’ αυτό κακοτεχνίεσ και ελαττϊματα.

V. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ :
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ του Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σϋ (ΑΠΟΘΗΚΕ) /ΑΓΤΕ
που βρίςκονται ςτο κεντρικό κτίριο του Τ.ΝΑ.Ν.Π., Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1 – Ε2, Κεντρικόσ Λιμζνασ Πειραιά. Η
μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι. Σα
μεταφερόμενα είδθ κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα κατάλλθλα ϊςτε να προςτατεφονται από φκορά κατά τθν
μεταφορά τουσ ςτον τόπο παράδοςθσ.
VI. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν κα είναι ο ςυντομότεροσ δυνατόσ και δεν κα υπερβαίνει τισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ
από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ φμβαςθσ. Ο προμθκευτισ ζχει τθν ευκφνθ και τθν οικονομικι επιβάρυνςθ για
τθ μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο παράδοςθσ. Η πλθρωμι του προμθκευτι ςτον
οποίο ζχει κατακυρωκεί θ προμικεια, κα γίνει εφάπαξ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν που περιγράφονται
ςτθ φμβαςθ.
VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν αρμόδια επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ – Παραλαβισ Ειδϊν και Παραλαβισ Τπθρεςιϊν του ΤΝΑΝΠ.
2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι τθσ παροφςασ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβϊν του ΤΝΑΝΠ με
τθ ςυνδρομι τθσ Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./ Τγειονομικι Τπθρεςία) ςε δφο φάςεισ :
Αϋ ΦΑΗ (ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ)
Η ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβϊν του ΤΝΑΝΠ με τθν
παράδοςθ των ειδϊν.
ΒϋΦΑΗ (ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ)
Η ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβϊν του ΤΝΑΝΠ με τθ
ςυνδρομι τθσ Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./ Τγειονομικι Τπθρεςία), θ οποία κα προβεί ςτθν
ζκδοςθ ςχετικισ Τπθρεςιακισ βεβαίωςθσ με τθν οποία κα βεβαιϊνεται :
(α)Ότι τα παραδοκζντα είδθ πλθροφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν απαιτιςεων.
(β) Η τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.

VΙII. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩN – ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΠΑ:
Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα, ανκεκτικισ καταςκευισ και να πλθροφν όλουσ
τουσ όρουσ τθσ παραγράφου IV του παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν απαιτιςεων.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφορζσ κα κατατίκενται εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου ςτθ Διεφκυνςθ:
«Τπουργείο Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ/ Τγειονομικι
Τπθρεςία Γρ. Βιβλιάριων (ιςόγειο) Ακτι Βαςιλειάδθ- Πφλθ Ε1-Ε2 Πειραιάσ- ΣΚ 18510»
ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα, ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα κάτωκι:
α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ»,

β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./ΤΤ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ *«Προμικεια κθκϊν βιβλιαρίων υγειονομικισ περίκαλψθσ και βιβλιαρίων υγειονομικισ
περίκαλψθσ (ςυνταγολόγια) για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ Τγειονομικισ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.»+,
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (Παραςκευι 12/03/2021 και ϊρα 11:00),
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει τρείσ (03) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ,«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΗ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτον φάκελο των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν τα κάτωκι :
1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Απαιτιςεισ,
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που
επικυμεί να υποβάλει προςφορά, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει
ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν απαιτιςεων και αντίγραφο τθσ
Άδειασ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) και ςε περίπτωςθ που δεν
προβλζπεται να υπάρχει Άδεια Λειτουργίασ, οποιοδιποτε άλλο νομιμοποιθτικό ζγγραφο (πχ Καταςτατικό φςταςθσ
Εταιρείασ) του οικονομικοφ φορζα, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τον ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινι απόρριψθσ τα
κάτωκι:
- Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν.
- Η ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι
ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ
νομοκεςία- μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και τον τρόπο
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
- Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό (%) ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ.
- Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ
ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(ΑΝΕΤ ΦΠΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΙΟΤ)

ΕΙΔΟ
Φ.Π.Α.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΓΕΙΑ
(ΤΝΣΑΓΟΛΟΓΙΑ)

ΣΕΜ

ΘΗΚΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ
ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΤΝΟΛΟ

24%

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
ΦΠΑ & ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ
ΔΗΜΟΙΟΤ)

Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει δεκτι αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται θ
οικονομικι προςφορά και τα δικαιολογθτικά ανάκεςθσ.

3. ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ
Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ» κα περιλαμβάνει, επί ποινι
απόρριψθσ, τα κάτωκι :
- Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016
(Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε.
και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και
τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ
ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147), αντί του
προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει, επί ποινι απόρριψθσ, Τπεφκυνθ Διλωςθ του
Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
- Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν
θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ
ςε αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ φπαρξθ ενόσ ι
περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ
προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και θ ανάκεςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά
και εφόςον τα ¨Δικαιολογθτικά Ανάκεςθσ ¨ πλθροφν τισ προχποκζςεισ.
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