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Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 4-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΤΗΛ. 2651026486- FAX 651025668 

                                                                  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   ΑΡΙΘ. 1/2016   1.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για την διενέργεια των παρακάτω ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων:   Α)   ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ : Απλή σπιρομέτρηση  Β)   ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ :  Οπτική  οξύτητα,  χρωματική αντίληψη, ενδοθφαλμική                  πίεση.  Γ)   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ :  Ακτινογραφία Θώρακος F+P.   Δ)   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ : Γενική Αίματος (πλήρες αιμοδιάγραμμα), Κρεατινίνη ορού  (CRE),    Ουρία ορού (URE),   Σάκχαρο ορού (GLU), Τριγλυκερίδια (TG),  Χοληστερίνη (TCHOL),    HDL,   LDL,  SGOT - SGPT,   γGT.  Ε) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΡΛ : Ακοόγραμμα και εξέταση λαβυρίνθου,  στο πλαίσιο του Προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχέση με την εργασία των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, σε  ιατρικά διαγνωστικά  κέντρα, ιατρεία  ή μεμονωμένα Εργαστήρια (για εξετάσεις της ειδικότητάς τους),   της πόλης των Ιωαννίνων, μέσα σε διάστημα το πολύ πέντε (5) μηνών.  2.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  2.1   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ,  διαγνωστικά ιατρικά κέντρα,  ιατρεία ή μεμονωμένα  Εργαστήρια (για εξετάσεις της ειδικότητάς τους),  της πόλης των Ιωαννίνων.  2.2  Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών:  Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει  έως στις 1.6.2016 και ώρα 11.00. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Περιοχής Ιωαννίνων, στην οδό Χρ. Κάτσαρη 4  (ΤΚ 452 21) Ιωάννινα, 2ος όροφος, γραφείο 204, Γραμματεία. Για κάθε πληροφορία, σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 26510-78646 κο Χρ. Λέκκας, ή στον Ιατρό εργασίας της Περ. Ιωαννίνων κο Αλ. Τζίμα  ( τηλ. 2651078646 εσωτ. 327)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα ταχυδρομηθούν στο αρμόδιο Γραφείο μας στην οδό Χρ. Κάτσαρη 4- ΤΚ 452 21, Ιωάννινα, 2ος όροφος, γραφείο 204, Γραμματεία, αρκετά έγκαιρα ώστε να πρωτοκολληθούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που αναφέρεται στους ειδικούς όρους.     Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών  θα γίνει στις 1.6.2016 και ώρα 11:30. στα γραφείο μας στην οδό Χρ. Κάτσαρη 4 -  Ιωάννινα.  3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Μέσα στο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιλαμβάνονται τα εξής:   
 Το έντυπο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον διαγωνιζόμενο.  
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο στη Διακήρυξη υπόδειγμα, αναγνωρισμένης τράπεζας,   αξίας 100  € ανά κατηγορία εξετάσεων ή 500 € για το σύνολο των εξετάσεων.  
 Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό. 
 Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του διαγωνισμού, που υπάρχει  συνημμένη.   Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αριθμητικής και ολογράφου τιμής μονάδας θα λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη. Κάθε διόρθωση της τιμής μονάδας πρέπει να γίνεται αριθμητικά και ολογράφως και να μονογράφεται από τον διαγωνιζόμενο. Απαγορεύεται η συμπλήρωση ή τροποποίηση των προσφορών από τους διαγωνιζόμενους μέσα στους χώρους των γραφείων της Περιοχής Ιωαννίνων. Προσφορές οι οποίες κρίθηκαν μη αποδεκτές θα απορρίπτονται ενώ οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόρριψης των προσφορών τους. Οι ενστάσεις αυτές θα εκδικάζονται από αρμόδιο Υπηρεσιακό Όργανο της Επιχείρησης. 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Οι Γενικοί Όροι Διαγωνισμού που ισχύουν για αυτό το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στα συνημμένα έντυπα, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής της Διακήρυξης.  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
   

 


