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ΚΩΣΟΤΛΑ Κ.

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείοσ.

Καηάθεζη προζθοράς άκρως απαραίηηηων σλικών για ηην λειηοσργία ημημάηων και
κλινικών ηοσ Νοζοκομείοσ με πρότειρη ανοικηή διαγωνιζηική διαδικαζία
με
ζσλλογή προζθορών.
α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρζρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ηζτύεη ζήκερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως ηροποποηήζεθε θαη ηζτύεη ζήκερα κε ηο Ν. 3846/2012
ε. Ν.4412/2016
δ.Σο αρηζκ.11968(03-05-2018 )αίτημα τοσ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

Προθεηκέλοσ ηο Νοζοθοκείο κας λα προβεί ζηελ προκήζεηα κε πρότεηρε αλοηθηή δηαγωληζηηθή δηαδηθαζία κε
ζσιιογή προζθορώλ κε θρηηήρηο θαηαθύρωζες ηελ τακειόηερε ηηκή, ηωλ εηδώλ ηοσ παραθάηω πίλαθα, άθρως απαραίηεηωλ
γηα ηελ θαζεκερηλή ιεηηοσργία ΜΑΙΕΤΣΗΡΙΟΤ, παραθαιούκε λα θαηαζέζεηε έως ηες 22-05-2018, εμέρα ΣΡΙΣΗ και ώρα
10.30π.μ. ζτεηηθή έγγραθε κλειζηή προζθορά.
εκεηώλεηαη όηη :
1. Γίλοληαη δεθηές προζθορές θαη γηα επη κέροσς δεηούκελα είδε.
2. Οη ηηκές λα δοζούλ , αλά δεηούκελο είδος θαη κολάδα κέηρεζες ζε εσρώ θαη λα περηιακβάλοσλ ηης λόκηκες θραηήζεης.
3. ε περηπηώζεης εηδώλ ποσ ζσκπερηιακβάλοληαη ζηο Παραηερεηήρηο ηηκώλ ηες Ε.Π.Τ, οη προζθερόκελες ηηκές δελ ζα
σπερβαίλοσλ ηης αληίζηοητες αλώηαηες ηηκές ηοσ παραηερεηερίοσ. Τποτρεωηηθά ζε θάζε προζθερόκελο είδος λα αλαγράθεηαη
εάλ ηο προζθερόκελο είδος ζσκπερηιακβάλεηαη ζηο Παραηερεηήριο ηιμών ηες Ε.Π.Τ και ο α/α ηοσ παραηερεηερίοσ ζηον
οποίο ανήκει ηο είδος ή ότι.
4. ηο θάθειο ηες προζθοράς λα θαηαηεζεί σπεύζσλε δήιωζε ηες παρ. 4 ηοσ άρζροσ 8 ηοσ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εθάζηοηε ηζτύεη, ζηελ οποία ο προζθέρωλ ζα δειώλεη σπεύζσλα, όηη ζε περίπηωζε ποσ αλαδεητζεί προκεζεσηής ζε είδε ηοσ
παραθάηω πίλαθα, δεζμεύεηαι να παραδώζει ηις δεηούμενες ποζόηεηες ενηός ηριών (3) εμερών από ηε δηαβίβαζε
ζτεηηθής παραγγειίας από ηα αρκόδηα ηκήκαηα ηοσ Νοζοθοκείοσ.
5. ε περίπηωζε ποσ δελ παραδοζούλ οη δεηούκελες ποζόηεηες εληός ηωλ παραπάλω τροληθώλ ορίωλ ζα εθαρκόδοληαη οη
προβιεπόκελες από ηο Π.Δ 118/07 θσρώζεης γηα εθπρόζεζκε παράδοζε.
6. Ο τρόλος πιερωκής ζα είλαη ζύκθωλος κε ηο Π.Δ 166/5-06-2003.
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝ-ΜΩΝ ΑΝΣΙ-ΩΝ ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ-ΜΑΙΔ
ας δίνοσμε ενηολή για ηην έρεσνα ηης αγοράς και ηην σποβολή πρόηαζης ζας
για ηην προμήθεια ηων παρακάηω ειδών.
ΑΘΔΝΗ
:
ΣΜΗΜΑ
: Υ603
ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Β
Α/Α ΑΠΟΦΑΗ
:
ΑΠΟΦ. ΓΔΜΔΤΗ: 2018 /
ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΚΠΔΡ.: ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΑΓΑ: 7ΑΜΑ46906Η-Ρ4Ρ 2547
ΘΔΜΑ...........: ΑίηΥοΣμ=18-988 Σμ=Υ603ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΙΣ.ΠΡΟΜ.=2018-255 ΑΙΣ ΥΟΡ.=2
018-988
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
: Γ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ
------------------------------------------------------------------------------| ΚΩΓΙΚΟ
|
ΟΝΟΜΑ ΣΤΠΟΤ ΔΙΓΟΤ
|Μ/Μ | ΠΟΟΣΗΣΑ | ΣΙΜ. ΜΟΝΑΓΟ |
|
ΣΤΠΟΤ
|
|ΦΠΑ | ΚΩΓ.ΓΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΓΑΠΑΝ |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ΓΥ00100903 | ΒΔΛΟΝΔ ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΔΝΣΗΗ ΟΜΦΑ |ΣΔ |
70.00| |
|
| ΛΙΟΤ ΛΩΡΟΤ ΜΔ ΣΤΛΔΟ 20G/15CM
|24.0| 41311Α
|
677.04 |
------------------------------------------------------------------------------ηις ηιμές περιλαμβάνεηαι Φ.Π.Α
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗ ΓΑΠΑΝΗ:
677.04

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΚΩΣΟΓΛΟΤ ΚΩΝ-ΝΑ

