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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν
σφραγισμένη έγγραφη Προσφορά για την επιλογή ενός αναδόχου (πάροχου υπηρεσιών) με
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει μόνο της τιμής, για το έργο (παροχή υπηρεσιών): «Υπηρεσίες ασφάλισης υγείας
εργαζομένων ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €)
χωρίς Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας ενός έτους.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), κωδικός
προϋπολογισμού έτους 2018: 600306.
Α. Παράδοση και περιεχόμενο Φακέλων Προσφοράς:
Όσοι εκ των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων καταθέτουν τους Φακέλους Προσφοράς
(ΦΠ) τους ιδιοχείρως, πρέπει να τους υποβάλλουν στη Γραμματεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
έως τις 05/02/2018, ημέρα Δευτέρα και έως την ώρα 14.00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης
προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, Τ.Κ. 73135. Οι
ΦΠ μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, με ευθύνη των ενδιαφερομένων ως προς τον
χρόνο και το περιεχόμενο παραλαβής. Και στην περίπτωση αυτή ισχύ έχουν όλοι οι ΦΠ που
θα έχουν φθάσει στο πρωτόκολλο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) το αργότερο έως την άνω
ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι Προσφορών που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δε θα
γίνονται δεκτοί, ούτε θα παραλαμβάνονται. Προσφορές οι οποίες θα περιέλθουν στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μετά την εκπνοή της προθεσμίας που έχει τεθεί δεν γίνονται
δεκτές, ακόμη και αν έχουν ταχυδρομηθεί ή αποσταλεί εντός της ως άνω προθεσμίας και θα
επιστρέφονται. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή άλλου οργάνου δεν λαμβάνεται
υπόψη. Κάθε ΦΠ θα φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:
α. Την λέξη «Προσφορά».
β. Τον τίτλος της αρχής που διενεργεί την παροχή υπηρεσιών: ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
γ. Τον τίτλο της παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες ασφάλισης υγείας εργαζομένων
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)».
δ. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Ο Φάκελος Προσφοράς που θα υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς θα είναι κλειστός και
σφραγισμένος και θα περιέχει την οικονομική Προσφορά του, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

160

2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

149

3

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

149

4

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

149

5

ΑΚΟΟΓΡΑΜΜΑ

49

6

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

54

7

PSA ΟΡΟΥ

55

8

ΦΕΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ

12

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (€)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

2

Αποδεκτές είναι μόνο οι οικονομικές προσφορές που δεν υπερβαίνουν τον
προϋπολογισμό (16.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).
Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία και μοναδική προσφορά. Αν υποβάλει περισσότερες από
μία προσφορές ή προτάσεις θα απορριφθούν όλες στο σύνολό τους.
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προτάσεις (λύσεις) ή
αντιπροτάσεις (λύσεις), δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν θα απορριφθούν ως
απαράδεκτες.
Β. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τη διενέργεια των κάτωθι ιατρικών εξετάσεων:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ

160

Διενέργεια των εξετάσεων: Γενική
αίματος, TKE, Γενική ούρων, Ουρία,

ΕΛΕΓΧΟΣ

Κρεατινίνη, Γλυκοζυλιωμένη
αιμοσφαιρίνη, Ουρικό οξύ, AST (S
GOT), ALT (S GPT), γGT, ALP,
Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ΗDL,
LDL, TSH και έκδοση γνωμάτευσης
2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

149

3

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

149

4

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

149

Διενέργεια κλινικής εξέτασης και
σπιρομέτρησης και γραπτή εκτίμηση
αναπνευστικής λειτουργίας

5

49

ΑΚΟΟΓΡΑΜΜΑ

Διενέργεια κλινικής εξέτασης,
διενέργεια και γραπτή εκτίμηση
ακοογράμματος

6

ΠΛΗΡΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

54

ΕΛΕΓΧΟΣ

Υπέρηχος καρδιάς, δοκιμασία
κόπωσης

7

PSA ΟΡΟΥ

55

8

ΦΕΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ

12

Γ. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Επιχειρήσεις Ιδιωτικής Ασφάλισης που δραστηριοποιούνται
στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης στους ασφαλιστικούς κλάδους ασθενειών και
ασφαλίσεων ζωής.
Δ. Άνοιγμα – Αξιολόγηση Προσφορών:
Το άνοιγμα και ο έλεγχος των Προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή διαγωνισμών
για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες για το έτος 2018.

3

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει μόνο της τιμής.
Ε. Τόπος εκτέλεσης και διάρκεια της σύμβασης:
1. Οι εξετάσεις που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης θα διενεργηθούν σε
συνεργαζόμενα των ασφαλιστικών εταιρειών διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, ιατρούς κλπ.
εντός των ορίων του Δήμου Χανίων.
2. Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Πληρωμή:
Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί και θα
συνδέεται με τα παραδοτέα.
Ζ. Πληροφορίες:
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Τ.Κ.
73135, Χανιά, τηλ. 28210 91888, εσωτερικό 106, fax 28210 83400, ηλεκτρονική διεύθυνση
karabatsakis@dedisa.gr, Υπεύθυνος Ηρακλής Καραμπατσάκης, Διευθυντής Τεχνικής
Υπηρεσίας.
Η. Δημοσιότητα:
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) www.dedisa.gr
στις 22/01/2018.

Χανιά, 22/01/2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
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