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Λ. Ση. Νηάξρνπ
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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2651099774
Ε. Μπάθαο

ΠΡΟ:
Κοιν. :

Τπουήθιοσς προμηθεσηές
www.uhi.gr
Γξακκαηεία Ννζνθνκείνπ.

ΘΕΜΑ :

Καηάθεζη προζθοράς με απ’ εσθείας ανάθεζη με ηη διαδικαζία ζσλλογής προζθορών για προμήθεια
Αναλώζιμφν σλικών για ηις ανάγκες ηης Νεσροτειροσργικής κλινικής .

ΥΕΣ.:

α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άξζξν 2 παξ. 1 έωο 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπωο ηζρύεη ζήκεξα
δ. Ν. 3580/2007 όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα κε ην Ν. 3846/2012
ε. Ν.4412/2016
ζη. Η 4368/10-09-2018 αίηεζε πξνκήζεηαο ηεο Ν/Φ θιηληθήο.

Πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν καο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα κε απ’ επζείαο αλάζεζε κε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο
πξνζθνξώλ θαη θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή , ζύκθωλα κε ηα παξαπάλω ζρεηηθά, ηωλ εηδώλ ηνπ παξαθάηω
πίλαθα, άθξωο απαξαίηεηωλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο θιηληθήο ηνπ,
παξαθαινύκε λα θαηέζεζεηε έφς ηης 18-09-2018, ημέρα ΣΡΙΣΗ και ώρα 10:30 π.μ. ζρεηηθή έγγξαθε θιεηζηή πξνζθνξά.
Σεκεηώλεηαη όηη :
1. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο θαη γηα επη κέξνπο δεηνύκελα είδε.
2. Οη ηηκέο λα δνζνύλ , αλά δεηνύκελν είδνο θαη κνλάδα κέηξεζεο ζε επξώ θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο.
3. Σε πεξηπηώζεηο εηδώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ ηεο Ε.Π.Υ, νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ.
Υπνρξεωηηθά
 ζε θάζε πξνζθεξόκελν είδνο λα αλαγξάθεηαη εάλ ην πξνζθεξόκελν είδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην
Παξαηεξεηήξην ηηκώλ ηεο Ε.Π.Υ θαη ν α/α κε ηελ ηηκή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην είδνο ή όρη.
 Κάζε πξνζθεξόκελν είδνο λα ζπλνδεύεηαη από αληίζηνηρν δείγκα & επίζεκν PROSPECTUS γηα αμηνιόγεζε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οη πξνζθνξέο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από ηα αληίζηνηρα δείγκαηα & επίζεκν PROSPECTUS δελ ζα
αμηνινγνύληαη.
4. Σην θάθειν ηεο πξνζθνξάο λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωο
εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία ν πξνζθέξωλ ζα δειώλεη ππεύζπλα , όηη ζε πεξίπηωζε πνπ αλαδεηρζεί πξνκεζεπηήο ζε
είδε ηνπ παξαθάηω πίλαθα, δεζκεύεηαη λα παξαδώζεη ηηο δεηνύκελεο πνζόηεηεο εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηε
δηαβίβαζε ζρεηηθήο παξαγγειίαο από ηα αξκόδηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
5. Σε πεξίπηωζε πνπ δελ παξαδνζνύλ νη δεηνύκελεο πνζόηεηεο εληόο ηωλ παξαπάλω ρξνληθώλ νξίωλ ζα εθαξκόδνληαη νη
πξνβιεπόκελεο από ην Ν.4412/2016 θπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε.
6. Ο ρξόλνο πιεξωκήο ζα είλαη ζύκθωλνο κε ην Π.Δ 166/5-06-2003.
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------------------------------------------------------------------------------| ΚΩΓΙΚΟ
|
ΟΝΟΜΑ ΣΤΠΟΤ ΔΙΓΟΤ
|Μ/Μ | ΠΟΟΣΗΣΑ | ΣΙΜ. ΜΟΝΑΓΟ |
|
ΣΤΠΟΤ
|
|ΦΠΑ | ΚΩΓ.ΓΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΓΑΠΑΝ |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ΑΝ01500102 | ΤΝΓΔΣΙΚΑ T-PIECE
|ΣΔ |
500.00| 0.4800
|
|
|
|24.0| 41311Α
|
297.60 |
------------------------------------------------------------------------------τις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗ ΓΑΠΑΝΗ:
297.60

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΣΟΓΛΟΤ

