
                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 

Σαχ. Δ/νση: Ελενας Βενιζελου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

Σηλ.: 2271350105    Φαξ:2271044311 

Email:logistirio@xioshosp.gr 

ΘΔΜΑ: ΓΖΜΟΗΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ, 

πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδώλ: 

Α. ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΓΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Α/Α ΚΩΓΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΛΗΚΟΤ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗ

ΜΟ ΜΔ ΦΠΑ 

1  ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 

ΠΛΖΡΔ 

ζσζκεσαζία 1 

ΛΗΣΡΟΤ 

800 664,00 723,76 

2  ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 

ΔΛΑΦΡΤ 1,5% 

ΛΗΠΑΡΑ 

ζσζκεσαζία 1 

ΛΗΣΡΟΤ 

350 290,50 316,65 

3  ΓΙΑΟΤΡΣΙΑ 200 

gr 4% ΛΙΠΑΡΑ   
800 376,00 409,84 

4  ΓΙΑΟΤΡΣΙΑ 200 

gr 2% ΛΙΠΑΡΑ  
5600 2.632,00 2.868,88 

 ΤΝΟΛΟ  7550 3.962,50 4.319,13 

 

Β. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Αξηζκόο Αηηήκαηνο 13958/20-9-17 

ΚΑΕ 1511.01 

Κξηηήξην Καηαθύξσζεο ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 25/09/2017 

Ηκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 27/09/2017 

Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ΦΑΞ:2271044311 

e – mail:logistirio@xioshosp.gr 

 

 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο: 

ΑΦΜ, πιήξε επσλπκία, ηειέθσλν, θαμ, e-mail, ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ), ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο 

θαη λα  έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            ΥΙΟ:   επτεμβρίου 2017 

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥ                                          ΑΡ. ΠΡΩΣ.: οικ. 55 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 

ΑΔΑ: 72ΧΤ469073-ΤΞΘ



Αριθμός 

Αιηήμαηος 

Κωδικός 

Νοζοκομείοσ 

Περιγραθή 

Τλικού 

Σιμή 

μονάδας € 

(τωρίς 

ΦΠΑ) 

Κωδικός 

Παραηηρηηη

ρίοσ 

Σιμή 

Παραηηρηηηρί

οσ 

Κωδικό 

Δμπορίοσ 

GMDN Κωδικός 

ΔΚΑΠΣΤ 

         

 

 

 

Επηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απόξξηςεο – ν ρξόλνο παξάδνζεο  ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Λόγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξόκελα είδε 

λα είλαη εηοιμοπαράδοηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά αλ 

θξίλεη όηη ν ρξόλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή πξνζθνξάο ηνπ είδνπο ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηηκή 

παξαηεξεηεξίνπ, απηή ππνρξεσηηθά απνξξίπηεηαη. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ αληηζηνηρίδεηαη κε ην 

παξαηεξεηήξην ηηκώλ, απηό ζα αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε θσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ. 

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ηηο πεξηπηώζεηο δύν ή 

πεξηζζνηέξσλ ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ σο θύξηα ζεσξείηαη απηή κε ηα ρακειόηεξε ηηκή, νη ππόινηπεο δελ ζα 

αμηνινγνύληαη. 

Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηα πξντόληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

δηαζέηνπλ ηα λόκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

θέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο. 

Δπί ηης προζθοράς ηοσς οι ζσμμεηέτονηες θα πρέπει να δηλώνοσν σπεύθσνα όηι δεν 

βρίζκονηαι ζε μία από ηις καηαζηάζεις ηων άρθρων 73 και 74 ηοσ Ν. 4412/2016 για ηις οποίες οι 

οικονομικοί θορείς αποκλείονηαι ή μπορούν να αποκλειζθούν. 

Οι προζθορές σποβάλλονηαι για ηο ζύνολο ηης σπό ανάθεζη προμήθειας. 

Σέινο ην λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο 

πξνζθνξέο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ππνρξενύληαη  - επί πνηλή απόξξηςεο – λα ην απνζηείινπλ άκεζα. 

 

 

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ 

α.α ΔΛΔΝΖ ΒΟΤΣΗΔΡΟΤ 

ΑΔΑ: 72ΧΤ469073-ΤΞΘ
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