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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς»
Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε
οικονομική προσφορά για την προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου
φαρμακείου με σύστημα ειδοποίησης τηλεφώνου με κάρτα sim (σύστημα
συναγερμού) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Δημόσιας
Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας,
ποσού ύψους 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με
την αριθ. 1631/2019 (ΑΔΑ: ΩΒ647Λ7-66Μ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την αριθ. 390510/17-07-2019 (ΑΔΑ:
ΩΨΖΥ7Λ7-ΚΓΧ & ΑΔΑΜ: 19REQ005293917) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ
(€).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ:
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 Να πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
διατήρηση φαρμάκων.
 Να διαθέτει πόρτα με θερμομονωτικό γυαλί και αντιθαμβωτικό
σύστημα.
 Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.
 Να έχει τουλάχιστον τρία (3) γυάλινα ράφια.
 Να διαθέτει βομβητή ειδοποιήσεις (ALARM).
 Να διαθέτει Αυτόματη Απόψυξη.
 Να διαθέτει Τεχνολογία NO FROST.
 Να χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του Οικολογικό ψυκτικό υγρό.
 Χωρητικότητα: 500 (πεντακοσίων) λίτρων περίπου.
 Θερμοκρασία: Ο έως +10 βαθμοί Κελσίου.
 Διαστάσεις: 200Χ70Χ66 εκ. περίπου.
 Ισχύς: 490 Watt περίπου, Τάση: 220V, 50 Hz (κατά προσέγγιση).
 Να διαθέτει ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣHΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ) με
απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας: κάρτα sim τηλέφωνου.
 Εγγύηση δύο (2) χρόνων τουλάχιστον.
 Ενεργειακής κλάσης Α+.
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η
ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και ότι η
εγγύηση είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της
Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή
φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, ο υποψήφιος
προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις παρακάτω
εγγυήσεις:
α. Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας οι βλάβες θα πρέπει να
αποκαθίστανται στην έδρα της Υπηρεσίας.
β. Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας θα παρέχονται δωρεάν
συντηρήσεις του μηχανήματος (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά,
ψυκτικό υγρό κλπ).
γ. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ώρες.
2. Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της
κατασκευάστριας εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να
βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ'
αυτού, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
Ο προμηθευτής θα πρέπει με την προσφορά του να υποβάλει σχετική
υπεύθυνη δήλωση.
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1. Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης, που πρέπει
να είναι μικρότερος από 30 ημέρες.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει το
επαγγελματικό ψυγείο φαρμακείο με σύστημα ειδοποίησης τηλεφώνου
και κάρτα sim (σύστημα συναγερμού) σε πλήρη λειτουργία. Σε περίπτωση
που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν
λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο
καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στην συνολική τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται:
α) η τιμή κτήσεως του μηχανήματος,
β) το κόστος τοποθέτησης και εγκατάστασης του μηχανήματος σε πλήρη
λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών που απαιτούνται.
Οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται
στην παρούσα πρόσκληση, οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της
σύμβασης που θα υπογραφεί.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η μεταφορά & παράδοση του προς προμήθεια είδους θα γίνει με έξοδα
του αναδόχου στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
Λεωφόρος Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, 174 55, Άλιμος
Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το προς προμήθεια είδος σε
εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία που θα του γνωστοποιηθεί η ανάθεση της συγκεκριμένης
προμήθειας.
Η παραλαβή της εν λόγω προμήθειας γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και
συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής.
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Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή, καθώς και η παρακράτηση
φόρου εισοδήματος.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να
προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα.
Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας θα υπογραφεί σύμβαση
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της μειοδότριας εταιρείας.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Οικονομικές Προσφορές να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης
Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.
Νοτίου Τομέα Αθηνών Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου (πρώην
Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο) - 176 02 - Καλλιθέα),
πρωτότυπες σε σφραγισμένο φάκελο εις διπλούν (πρωτότυπο και ακριβές
αντίγραφο), έως την Δευτέρα 22/07/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.
Συνημμένα να υποβληθεί: Υπεύθυνη Δήλωση ως προς τη συμμόρφωση
των προσφερόντων με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του
προς προμήθεια είδους.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 172901 «Προμήθεια κάθε είδους
μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» και τον Ε.Φ. 04072 του Προϋπολογισμού
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
GEORGAKI
Ημερομηνία: 2019.07.18 14:38:09 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρία Μαστραντωνάκη
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