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ΠΡΟ:
Κοιν. :

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
uhi.gr
Γρακκαηεία Νοζοθοκείοσ.

ΘΔΜΑ :

Καηάθεζη προζθοράς ζε ζσνοπηικό διαγωνιζμό για προμήθεια ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ για ηις ανάγκες ηης
Βιοιαηρικής Τπηρεζίας.

ΥΔΣ.:

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
ζη. Η αρηζκ.1642/03-04-2018 αίηεζε ηες Βηοηαηρηθής Υπερεζίας.

Προθεηκέλοσ ηο Νοζοθοκείο κας λα προβεί ζηελ προκήζεηα κε ζσλοπηηθό δηαγωληζκό κε ζσιιογή θιεηζηώλ προζθορώλ
θαη θρηηήρηο θαηαθύρωζες ηε τακειόηερε ηηκή, ζύκθωλα κε ηα παραπάλω ζτεηηθά, ηωλ εηδώλ ηοσ παραθάηω πίλαθα,
άθρως απαραίηεηωλ γηα ηης αλάγθες ηες Βιοιαηρικής Τπηρεζίας ηοσ,
παραθαιούκε λα θαηέζεζεηε έως ηης 18-05-2018, ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. ζτεηηθή έγγραθε θιεηζηή
προζθορά.
Σεκεηώλεηαη όηη :
1. Οη ηηκές λα δοζούλ , αλά δεηούκελο είδος θαη κολάδα κέηρεζες ζε εσρώ θαη λα περηιακβάλοσλ ηης λόκηκες θραηήζεης.
2. Σε περηπηώζεης εηδώλ ποσ ζσκπερηιακβάλοληαη ζηο Παραηερεηήρηο ηηκώλ ηες Δ.Π.Υ, οη προζθερόκελες ηηκές δελ ζα
σπερβαίλοσλ ηης αληίζηοητες αλώηαηες ηηκές ηοσ παραηερεηερίοσ.
Υποτρεωηηθά
 ζε θάζε προζθερόκελο είδος λα αλαγράθεηαη εάλ ηο προζθερόκελο είδος ζσκπερηιακβάλεηαη ζηο
Παραηερεηήρηο ηηκώλ ηες Δ.Π.Υ θαη ο α/α κε ηελ ηηκή ηοσ παραηερεηερίοσ ζηολ οποίο αλήθεη ηο είδος ή ότη.
3. Σηο 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, δεζκεύεηαη λα παραδώζεη ηης δεηούκελες ποζόηεηες εληός ηρηώλ (3) εκερώλ από ηε
δηαβίβαζε ζτεηηθής παραγγειίας από ηα αρκόδηα ηκήκαηα ηοσ Νοζοθοκείοσ.
4. Σε περίπηωζε ποσ δελ παραδοζούλ οη δεηούκελες ποζόηεηες εληός ηωλ παραπάλω τροληθώλ ορίωλ ζα εθαρκόδοληαη οη
προβιεπόκελες θσρώζεης γηα εθπρόζεζκε παράδοζε.
5. Ο τρόλος πιερωκής ζα είλαη ζύκθωλος κε ηο Π.Γ 166/5-06-2003.
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Δ Ν Σ Ο Λ Η
Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α  (έρεσνα αγοράς-σποβολή πρόηαζης)
--------------------------------ΔΠΙΣΡΟΠΗ : 2018
11
ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ας δίνοσμε ενηολή για ηην έρεσνα ηης αγοράς και ηην σποβολή πρόηαζης ζας
για ηην προμήθεια ηων παρακάηω ειδών.
ΑΘΔΝΗ
:
ΣΜΗΜΑ
: ΣΣΒΣ
ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
Α/Α ΑΠΟΦΑΗ
:
ΑΠΟΦ. ΓΔΜΔΤΗ: 2018 /
ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΚΠΔΡ.: ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΑΓΑ: Φ9ΧΔ46906Η-9Υ8 2409
ΘΔΜΑ...........: α/α 233 Σ.Τ 912/28-3-2018
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
: Λ
ΤΛΙΚΑ
------------------------------------------------------------------------------| ΚΧΓΙΚΟ
|
ΟΝΟΜΑ ΣΤΠΟΤ ΔΙΓΟΤ
|Μ/Μ | ΠΟΟΣΗΣΑ | ΣΙΜ. ΜΟΝΑΓΟ |
|
ΣΤΠΟΤ
|
|ΦΠΑ | ΚΧΓ.ΓΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΓΑΠΑΝ |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4400313001 | ΛΑΜΠΑ 6V/4.5 A HAAG-STREIT
|ΣΔ |
10.00| |
|
|
|24.0| 41439Α
|
299.99 |
------------------------------------------------------------------------------ηις ηιμές περιλαμβάνεηαι Φ.Π.Α
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗ ΓΑΠΑΝΗ:
299.99

Να καηαηεθούν με ηην προζθορά σποτρεωηικά ηα παρακάηω:
1.Έγκσρο CE Mark ηοσ καηαζκεσαζηή
2.Έγκσρη βεβαίωζη ζσμμόρθωζης με ηην ΓΤ8Γ/ΓΠΟΙΚ.1348 απόθαζη ηοσ Τποσργού Τγείας
και Πρόνοιας <<αρτές και καηεσθσνηήριες γραμμές ορθής πρακηικής διανομής
ιαηροηετνολογικών προιόνηων>> ηοσ προμηθεσηή

H ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
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