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Μη Κερδοςκοπικό ωματείο  

«Γιατροί του Κόςμου – Ελληνική Αντιπροςωπεία» 

Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53  Ακινα 

Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου 

Τθλ/νο: 210 3213150 

Fax: 2103213850 

Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr 

KΑ.Δ: 128219  

Ακινα 31/10/2013  

Αρ. πρωτ. 1350 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  02 / 2013 

ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά για τθν επιλογι αναδόχου για το 

ζργο με τίτλο  «ΤΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ»  ςτο πλαίςιο 

τθσ Πράξθσ:  «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετϊπιςθσ Πρωτογενϊν Οδοντιατρικϊν 

Αναγκϊν Παίδων Ακθνϊν» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ», Άξονασ Προτεραιότθτασ «Εδραίωςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτον Τομζα Ψυχικισ 

Υγείασ, Ανάπτυξθ τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και προάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ 

του πλθκυςμοφ ςτισ 3 περιφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου» (κωδικόσ ΟΠΣ 374115). 

 

1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 

Μθ Κερδοςκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόςμου – Ελλθνικι Αντιπροςωπεία», Ταχ. 

Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53, Ακινα, Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου, Τθλζφωνο: 210 

3213150, Fax: 2103213850, Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr.  

 

2. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο Προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των Εκατόν ενενιντα ζξι χιλιάδεσ και 

εξιντα δφο Ευρϊ (196.062,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α.. 

Προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ (23%), εκατόν πενιντα εννιά χιλιάδεσ και τετρακόςια Ευρϊ 

(159.400,00€) και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρζτωσ τα ζξοδα και τισ επιβαρφνςεισ του 

http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
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Αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ (αμοιβζσ, και άλλουσ φόρουσ, τζλθ, κλπ). 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του ζργου ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

4. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι οι αναφερόμενοι κωδικοί CPV, ωσ ακολοφκωσ: 

33130000-0: Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και ςυςκευζσ, 33131000-7: 

Οδοντιατρικά εργαλεία χειρόσ, 33131100-8: Οδοντιατρικά χειρουργικά εργαλεία, 

33131110-1: Οδοντιατρικζσ τςιμπίδεσ, βοφρτςεσ, διευρυντιρεσ και φρζηεσ λείανςθσ, 

33131111-8: Οδοντιατρικζσ τςιμπίδεσ, 33131112-5: Βοφρτςεσ οδοντιατρικϊν επεμβάςεων, 

33131113-2: Οδοντιατρικοί διευρυντιρεσ, 33131123-5: Οδοντιατρικοί ανελκτιρεσ, 

33131124-2: Οδοντιατρικοί εκςκαφείσ, 33131130-7: Οδοντιατρικά προςτατευτικά δαχτφλων 

και λαβίδεσ, 33131132-1: Οδοντιατρικζσ λαβίδεσ, 33131140-0: Οδοντιατρικοί κακρζφτεσ και 

εγγλυφίδεσ, 33131141-7: Οδοντιατρικοί κακρζφτεσ, 33131142-4: Οδοντιατρικζσ 

εγγλυφίδεσ, 33131150-3: Οδοντιατρικζσ ριηοβελόνεσ, ξζςτρα οδοντικισ πλάκασ και ηυγοί, 

33131151-0: Οδοντιατρικζσ ριηοβελόνεσ, 33131152-7: Οδοντιατρικά ξζςτρα οδοντικισ 

πλάκασ, 33131153-4: Οδοντιατρικοί ηυγοί, 33131160-6: Οδοντιατρικά ψαλίδια και λεπίδεσ, 

33131161-3: Οδοντιατρικά ψαλίδια, 33131162-0: Οδοντατρικζσ λεπίδεσ, 33131170-9: 

Οδοντιατρικζσ ςπάτουλεσ, τανάλιεσ και μαχαίρια για κερί, 33131171-6:  Οδοντιατρικζσ 

ςπάτουλεσ, 33131172-3: Οδοντιατρικζσ τανάλιεσ, 33131173-0: Οδοντιατρικά μαχαίρια για 

κερί, 33131200-9: Οδοντιατρικι βελόνα ραφισ, 33131300-0: Οδοντιατρικά εργαλεία μιασ 

χριςθσ, 33131400-1: Οδοντιατρικόσ κακετιρασ, 33131500-2: Οδοντιατρικό όργανο 

εξαγωγισ, 33131510-5: Διατρυτικι ςυςκευι δοντιϊν, 33131600-3: Όργανο ςφραγίςματοσ 

δοντιϊν, 33133000-1: Εξαρτιματα εντυπϊματοσ δοντιϊν, 33134000-8: Εξαρτιματα 

ενδοδοντικισ, 33136000-2: Περιςτροφικό και λειαντικό όργανο, 33137000-9: Εξαρτιματα 

οδοντικισ προφφλαξθσ, 33138100-7: Οδοντοςτοιχίεσ, 33140000-3: Ιατρικά αναλϊςιμα, 

33141800-8: Αναλϊςιμα οδοντιατρικά υλικά, 33141810-1: Υλικά ςφραγίςματοσ δοντιϊν, 

33141830-7: Βαςικό τςιμεντοκονίαμα δοντιϊν, 33141840-0: Αιμοςτατικό για οδοντιατρικι 
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χριςθ, 24952100-3: Οδοντιατρικόσ κθρόσ, 33711790-1: Οδοντιατρικά ςετ, 33111000-1: 

Ακτινολογικά μθχανιματα, 33110000-4 : Εξοπλιςμόσ απεικόνιςθσ ιατρικισ, οδοντιατρικισ 

και κτθνιατρικισ χριςθσ, 33111500-6: Ακτινογραφία δοντιϊν, 33192400-6: Ιατρεία 

οδοντιάτρων, 33192410-9: Πολυκρόνα οδοντιάτρων, 33711710-7: Οδοντόβουρτςεσ, 

33711720-0: Οδοντόπαςτα, 33711760-2: Οδοντικό νιμα, 33152000-0: Κλίβανοσ, 42942000-

1: Κλίβανοι και ςχετικά εξαρτιματα, 33157100-6: Μάςκεσ ιατρικϊν αερίων, 18424000-7: 

Γάντια, 18424300-0: Γάντια μιασ χριςθσ, 33141420-0: Χειρουργικά γάντια, 33661100-2: 

Αναιςκθτικά, 33141115-9: Ιατρικό βαμβάκι, , 24327400-6: Προϊόντα ρθτίνθσ, 33141310-6: 

Σφριγγεσ, 33171100-0: Όργανα αναιςκθςίασ, 33631600-8: Αντιςθπτικά και απολυμαντικά, 

44921100-3: Γφψοσ, 24931230-0: Προϊόντα εμφάνιςθσ ακτινογραφιϊν, 33111300-4: 

Συςκευζσ εμφάνιςθσ ακτινογραφιϊν.  

 

5. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Σκοπόσ του ζργου είναι θ παροχι εξοπλιςμοφ και αναλωςίμων ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ 

«ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετϊπιςθσ Πρωτογενϊν Οδοντιατρικϊν Αναγκϊν 

Παίδων Ακθνϊν».  

 

Σο Τποζργο 3: Εξοπλιςμόσ και αναλώςιμα παρεμβάςεων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

τζςςερα (4) Παραδοτζα: 

 Π.3.1: Αναλϊςιμα Παρεμβάςεων Φκορίωςθσ (10.000), ςφραγιςμάτων (7.500), 

ορκοδοντικισ (1.500) 

 Π.3.2: Σετ Εργαλείων Οδοντιατρικισ Εξζταςθσ Πολλαπλισ Χριςθσ (300 ςετ) 

 Π.3.3: Φορθτόσ Εξοπλιςμόσ Αποςτείρωςθσ 

 Π.3.4: Εξοπλιςμόσ Οδοντιατρείου (πλιρεσ ςετ) 

 

Πλιρθσ περιγραφι των παραδοτζων και υπο-παραδοτζων δίνεται ςτο αναλυτικό τεφχοσ 

διακιρυξθσ το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 

www.mdmgreece.gr .  

 

6. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Η ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

http://www.mdmgreece.gr/
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Γίνονται δεκτζσ 

Προςφορζσ για το ςφνολο των ηθτουμζνων. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ Προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του Ζργου. 

 

8.ΔΙΑΘΕΗ ΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκευτοφν το αναλυτικό τεφχοσ διακιρυξθσ από τθν 

ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.mdmgreece.gr. Καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ ερωτθμάτων επί τθσ διακιρυξθσ είναι θ 25/11/2013 και χοριγθςθσ 

διευκρινίςεων επ’ αυτισ είναι θ 30/11/2013. 

 

9.ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η προκεςμία υποβολισ προςφορϊν εκπνζει τθν 09/12/2013, ημζρα Δευτζρα και ώρα 

17:00μμ. Μετά τθν κατάκεςθ των προςφορϊν, διευκρινίςεισ, τροποποιιςεισ ι 

αποκροφςεισ όρων τθσ προκιρυξθσ ι των προςφορϊν δεν γίνονται δεκτζσ και 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

10.ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΣΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, εφόςον επικυμοφν να παρίςτανται. Η αποςφράγιςθ 

των προςφορϊν κα γίνει την 10/12/2013, ημζρα Σρίτη και ώρα 10:00πμ.  ςτθν ζδρα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

11.ΕΓΓΤΗΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Με τθν υποβολι των προςφορϊν πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να 

κατατεκεί εγγυθτικι επιςτολι φψουσ 5% επί του ςυνολικοφ ποςοφ ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ και να ιςχφει τουλάχιςτον ζνα μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ των προςφορϊν. 

 

12.ΣΡΟΠΟ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εκνικοφσ 

πόρουσ. Ειδικότερα, χρθματοδοτείται από το «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ»,  Άξονασ 

http://www.mdmgreece.gr/
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Προτεραιότθτασ «Εδραίωςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτον Τομζα Ψυχικισ Υγείασ, Ανάπτυξθ τθσ 

Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και προάςπιςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ του πλθκυςμοφ ςτισ 

3 περιφζρειεσ ςταδιακισ εξόδου» ςτο πλαίςιο του Ε.Σ.Π.Α. Οι δαπάνεσ του ζργου κα 

βαρφνουν το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων. 

 

13.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ςυνεταιριςμοί, κοινοπραξίεσ ι 

ςυμπράξεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά και αςκοφν δραςτθριότθτεσ κατά τθν ζννοια 

τθσ παραγράφου 2 του Π.Δ. 261/97, τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, προερχόμενεσ από κράτθ-

μζλθ τθσ Ε.Ε. ι τα κράτθ-μζλθ τθσ ςυμφωνίασ για τον ΕΟΧ ι τα κράτθ μζλθ που ζχουν 

υπογράψει τθ ςυμφωνία περί δθμοςίων ςυμβάςεων του παγκόςμιου οργανιςμοφ 

εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με τον Ν.2513/1997 υπό τον όρο ότι θ 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν ςυμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων ι ςε Τρίτεσ χϊρεσ που 

ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. Οι εν λόγω κοινοπραξίεσ ι ςυμπράξεισ προμθκευτϊν, 

ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων των άρκρων: 4 τθσ 

Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, 38 του Π.Δ. 60/2007, 7 του ΠΔ 118/07, του ΠΔ 186/1992 όπωσ 

τροποποιικθκε από το ΠΔ 134/1996, των άρκρων 1 και 2 του ΠΔ 134/96, όπωσ ιςχφει 

κακϊσ και του Π.Δ. 261/97όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν. 3688/08. 

 

14. ΙΧΤ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζξι (6) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

 

15. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 

αναλυτικοφ τεφχουσ προκιρυξθσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

16. ΤΜΒΑΗ 

Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ προςκομίηονται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 

αναλυτικό τεφχοσ προκιρυξθσ και θ ςφμβαςθ ανάκεςθσ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ προκιρυξθσ, τθν προςφορά του Αναδόχου, τθν κατακυρωτικι απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 
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17.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποςτείλουν ςχετικό 

ζγγραφο με τθλεομοιοτυπία ςτο 2103213850 ι ταχυδρομικϊσ ςτθν ανωτζρω αναφερόμενθ 

διεφκυνςθ.  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

      Μαΐλλη Άννα 

 

 

 

 

     

Γιατροί του Κόςμου  

Ελληνική Αντιπροςωπεία 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 

 Απόφαςθ ΔΣ  

 Αναλυτικό Τεφχοσ Διακιρυξθσ 

 


