ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 03/11/2015
Αρ, Πρωτ. : 1255

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου (ΙΣΗ) , έχοντας
υπόψη :
- Τη Νομοθεσία περί Ιατρικών Συλλόγων
- Τις από 12/28-5-2015 & 14/4-8-2015 αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την έκδοση
και εκτύπωση περιοδικού του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με συνεκτίμηση της ποιότητας και της
εμπειρίας το Αναδόχου.

Άρθρο 1
Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Ως αντικείμενο του διαγωνισμού ορίζεται η έκδοση με επιμέλεια ύλης, εκτύπωση
και αποστολή του τριμηνιαίου περιοδικού του ΙΣΗ με τίτλο που θα οριστεί
προσεχώς.
Ειδικότερα ο ανάδοχος θα αναλάβει :
- Την έκδοση και εκτύπωση του περιοδικού ανά τρίμηνο, σε 2.500 τεύχη, τη
σακκουλοποίηση και επικόλληση ετικετών που θα παρέχονται από τον ΙΣΗ

και την ταχυδρομική επιστολή του περιοδικού στους παραλήπτες που θα
ορίζει ο ΙΣΗ.
- Τη μεταφορά στο αρμόδιο ταχυδρομικό γραφείο για την ομαδική του
αποστολή.
- Σημειώνεται ότι τα τέλη αποστολής θα καταβάλλονται αρχικά από τον
Ανάδοχο, ο οποίος στη συνέχεια θα τα εισπράττει από τον ΙΣΗ, βάσει της
σχετικής αποδείξεως του Ταχυδρομείου.

Άρθρο 2
Χρονικό Διάστημα ανάθεσης
Η ανάθεση αφορά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της
σύμβασης ανάμεσα στον ΙΣΗ και τον Ανάδοχο, με δυνατότητα, κατόπιν έγγραφης
κοινής συμφωνίας, παράτασης ανά έτος και με τους ίδιους όρους της προσφοράς
και για μία (1) παρατάση.
Αποκλείεται κάθε όρος αναπροσαρμογής της τιμής καθ’ όλη τη διάρκεια της
ανάθεσης.
Άρθρο 3
Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες:
-

Τέσσερα τεύχη ανά δώδεκα ημερολογιακούς μήνες.
Αριθμός τεμαχίων : 2.500
Όλο το περιοδικό θα τυπώνεται σε τετραχρωμία
Είδος χαρτιού: VELVET εσωτερικά και ILLUSTRATION τα εξώφυλλα.
Η βιβλιοδεσία θα είναι με καρφίτσα
Σακκουλοποίηση με διάφανη ζελατίνα
Στο περιοδικό μπορούν να καταχωρούνται μέχρι είκοσι ολοσέλιδες
διαφημιστικές καταχωρήσεις κατά την κρίση του ΙΣΗ/ ή του αναδόχου
κατόπιν εγκρίσεως του ΙΣΗ. Τα έσοδα από τις διαφημίσεις θα
εισπράττονται από τον ανάδοχο και θα εκπίπτουν από το κόστος της
έκδοσης που καταβάλλει ο ΙΣΗ.

Άρθρο 4
Διενέργεια Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/11/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:00 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κριτοβουλιδου 19,
Ηράκλειο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα οριστεί προς τούτο από το ΔΣ
του ΙΣΗ. Οι σφραγισμένες προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί και
κατατεθεί το αργότερο μέχρι την 12:00 π.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
Άρθρο 5
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
-

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Ενώσεις Προμηθευτών
Συνεταιρισμοί
Κοινοπραξίες Προμηθευτών
Άρθρο 6
Κατάρτιση προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο, με την ένδειξη :
«Προσφορά για τη συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για την έκδοση και εκτύπωση του
περιοδικού του».
καθώς και με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
Κάθε υποβολή προσφοράς θεωρείται αυτοδικαίως σαν πλήρης και
ανεπιφύλαχτη αποδοχή των όρων της παρούσης, και παραίτησης από κάθε
δικαίωμα ανάκλησης ή τροποποίησης της προσφοράς.
Ο ΙΣΗ, μετά την επιλογή, δικαιούται να ζητήσει όποιο πρόσθετο στοιχείο
θεωρηθεί απαραίτητο.

Η προσφορά ισχύει για δύο μήνες από την επόμενη της διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Μαζί με την προσφορά, επί ποινής απορρίψεως, θα κατατεθεί :
1) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν ότι μέχρι
και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς :
- δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση.
- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, της
οποίας έλαβαν γνώση και της οποίας τους όρους αποδέχονται
ανεπιφύλαχτα.
2) Δείγματα πρόσφατης εργασίας τους
3) Η οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
και θα αναλύεται ως εξής :
- Τιμή Μονάδος σε ΕΥΡΩ
- Ποσοστό ΦΠΑ επί της ανωτέρω τιμής
- Συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- Το καθαρό ποσό του τιμολογίου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 7
Αποσφράγιση προσφορών
1.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια στα γραφεία του ΙΣΗ,
από την αρμόδια επιτροπή περιοδικού που θα οριστεί από το ΔΣ του ΙΣΗ.
2.
Η επιτροπή θα εξετάσει τους φακέλους των προσφορών ως προς τη
συμμόρφωσή τους με τους όρους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Ο κάθε
φάκελος αποσφραγίζεται, μονογράφεται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα
τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της προσφοράς ανά φύλλο.
3.
Ακολούθως, η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα για τον ΙΣΗ.
4.

Για όλα τα παραπάνω θα συνταχτεί σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 8
Χρόνος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των παραδοτέων θα γίνεται με την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του ΙΣΗ έκαστου τεύχους του
υπό έκδοση περιοδικού , με την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού και
αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Το ποσό του κάθε
τιμολογίου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Συλλόγου στα τηλ. 2810 283385 και 2810
330193.

