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2η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥ
« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »

ΥΙΟ 19/10/2021
ΑΡ.ΠΡΩΣ.:69

Σαχ. Δ/νςη: Ελενασ Βενιζελου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Άννα Φαφαλιού
Σηλ.: 2271350104 Φαξ:2271350241
Email: a.fafaliou@xioshosp.gr
ΘΕΜΑ: ΓΖΜΟΗΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΑ ΣΗ
«ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΦΤΖ
(ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ)» CPV : 64121000-0
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 6.000,00€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ
ΣΟΤ ΦΠΑ ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ,
πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ
ππεξεζηώλ « ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΦΤΖ
(ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ)»

Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ (ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ)
ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ « ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
1. Οη εηαηξείεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πίλαθα κε ην δίθηπν
θαηαζηεκάησλ θαη αληηπξνζώπσλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα.
2.Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ ζπκκεηνρή είλαη ε ύπαξμε δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ
ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξσηεύνπζεο ησλ λνκώλ ηεο ρώξαο.
3.Ο αλάδνρνο, πνπ ζα πξνθύςεη, ππνρξενύηαη θαζεκεξηλά ή εθηάθησο κεηά από ηειεθσληθή
θιήζε , είηε λα πξνζέξρεηαη ζην Ννζνθνκείν , είηε λα πεγαίλεη όπνπ ηνπ ππνδεηθλύεη ην
αξκόδην ηκήκα εληόο ή εθηόο πόιεο θαη λα παξαιακβάλεη έγγξαθα θαη κηθξνδέκαηα. Γηα
θάζε έλα από απηά έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επηδεηθλύεη απόδεημε παξαιαβήο , ζηελ νπνίαο ζα
αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία παξαιαβήο , ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ, ν παξαιήπηεο
θαη ε ππνγξαθή απηνύ. Η δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ κηθξνδεκάησλ από θαη πξνο ην
Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επζύλε θαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ην ηκήκα
Γξακκαηεία – Πξσηόθνιιν.
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Ο αλάδνρνο, όηαλ παξαζηεί αλάγθε, ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη, από δηάθνξνπο
πξννξηζκνύο, έγγξαθα θαη κηθξνδέκαηα θαηόπηλ ηειεθσληθήο θιήζεο. Ο ρξόλνο παξάδνζεο
ησλ εγγξάθσλ ή κηθξνδεκάησλ ζα είλαη:
α) εληόο πόιεο ηελ ίδηα κέξα ,
β) ζηελ Υεξζαία Διιάδα ηελ επόκελε κέξα ή ην αξγόηεξν ηελ κεζεπόκελε κέξα,
γ) ζηελ Νεζησηηθή Διιάδα ζε δύν εξγάζηκεο κέξεο
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη, όηαλ ηνπ δεηείηαη από ην Ννζνθνκείν, λα κεηαθέξεη έγγξαθα θαη
κηθξνδέκαηα κε αληηθαηαβνιή ή λα απνζηέιιεηαη γηα ηπρόλ αγνξά αληηθεηκέλσλ.
Τπνρξενύηαη επίζεο λα εμππεξεηεί ηα άββαηα όηαλ ππάξρεη αλάγθε ή δέκαηα πνπ
ρξεηάδνληαη ςπγείν. Θα ππάξρεη δέζκεπζε ώξαο παξάδνζεο αλάινγα κε ηελ θξίζε ηνπ
ηκήκαηνο Γξακκαηεία – Πξσηόθνιιν. Γηα ηα επείγνληα ζέκαηα ζε απεξγηαθή θάζε δε ζα
κέλεη αθάιππην ην Ννζνθνκείν. Γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πξνθύπηεη ζα ελεκεξώλεη άκεζα
ην ηκήκα Γξακκαηεία – Πξσηόθνιιν.
4.Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κεηά ην πέξαο θάζε εβδνκάδαο λα πξνζθνκίδεη ζην ηκήκα
Γξακκαηεία – Πξσηόθνιιν αλαιπηηθό πίλαθα όισλ ησλ δηαθηλεζέλησλ εγγξάθσλ θαη
κηθξνδεκάησλ ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε εκεξνκελία παξαιαβήο , ν παξαιήπηεο
θαη ε ππνγξαθή απηνύ.
5. Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα είλαη αλά θηιό εγγξάθνπ ή δέκαηνο θαη ν Φ.Π.Α. 24% ζα
ρξεώλεηαη μερσξηζηά.
6. Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζην ζπκκεηέρνληα κε ηε ρακειόηεξε ηηκή αλά θηιό εγγξάθνπ ή
δέκαηνο θαη γηα ηηο ππό πξνκήζεηα ππεξεζίεο κε ηνλ αληίζηνηρν πξνϋπνινγηζκό σο θάησζη:

ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΓΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΟΤ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

1

ΔΝΣΟ ΠΟΛΔΧ ΥΙΟΤ

ΚΙΛΟ

2

ΥΔΡΑΙΑ ΔΛΛΑΓΑ

ΚΙΛΟ

3

ΝΗΙΧΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΚΙΛΟ

4

ΑΝΣΙΚΑΣΑΒΟΛΗ

ΚΙΛΟ

5

ΑΓΟΡΑ

ΚΙΛΟ

6

ΑΒΒΑΣΟ

ΚΙΛΟ

7

ΓΔΜΔΤΗ ΧΡΑ

ΚΙΛΟ

2

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΦΠ Α

6.000,00

7. Η ηηκή παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λα δηθαηνύηαη ν
πξνκεζεπηήο λα δεηήζεη αλαζεώξεζε ηεο.

Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι για ηο ζύνολο ηηρ ςπό ανάθεζη ππομήθειαρ.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ XIOY «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»
«ΤΠΗΡΔΙΔ ΙΓΙΧΣΙΚΧΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΧΝ
ΓΡΑΦΔΙΧΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΗ
ΦΤΗ
(ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ) » CPV : 64121000-0
6.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ
 ΚΑΔ 0824
 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 1107/17-6-2021

Αναθέηοςζα Απσή
Σίηλορ ππομήθειαρ/ CPV
Πποϋπολογιζμόρ Γαπάνηρ
Υπημαηοδόηηζη

(ΑΓΑ: 61ΦΝ469073-Φ56)
Καηαληκηική Ζμεπομηνία Τποβολήρ
Πποζθοπών
Γημοζιόηηηα

25/10/2021, ημέπα Γεςηέπα
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο
αλαξηάηαη:
 ΓΙΑΤΓΔΙΑ Γ.Ν.ΥΙΟΤ
 ΚΗΜΓΗ (http://www.eprocurement.gov.gr)
 ηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
(www.xioshosp.gr)
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο
παξάηαζεο κεηά από απόθαζε ηνπ Γ ηνπ
Γ.Ν.Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»)
 Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ
ηεο ζύκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό
4% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο
ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ ρσξίο ΦΠΑ θαη
θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016
αξ.72 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.21 ηνπ
Ν.4782/21. Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο
θαηαπίπηεη ζηε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
όξσλ ηεο ζύκβαζεο, όπσο απηή εηδηθόηεξα
νξίδεη.

Γιάπκεια ζύμβαζηρ
ΔΓΓΤΖΔΗ

Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο
(άξζξ.95.παξ.5), σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (αξζξ. 350
παξ.3 θαη αξηζ.375 παξ.7ηνπ Ν.4412/16 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4605/19 αξζξ.44)

ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ
ΠΛΖΡΧΜΖ
ΚΡΑΣΖΔΗ

Σον Ππομηθεςηή βαπύνοςν οι παπακάηω
νόμιμερ κπαηήζειρ :
1. 0,07% επί ηεο αμίαο εθηόο ΦΠΑ, ππέξ
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Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19
- Υαξηόζεκν 3% επί ηεο ΔΑΑΓΗΤ
- Ο.Γ.Α 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηεο
ΔΑΑΓΗΤ
2. 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο πνπ
επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο (κεηά
ηελ αθαίξεζε όισλ ησλ παξαπάλσ θξαηήζεσλ
πιελ ηνπ θόξνπ)
3. Τπέξ
Αξρήο
εμέηαζεο
πξνδηθαζηηθώλ
πξνζθπγώλ 0,06%
- Σέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο
αλσηέξσ θξάηεζεο , πιένλ εηζθνξάο ππέξ
Ο.Γ.Α 20%
Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν
πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013
θόξνο εηζνδήκαηνο 4%.
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Γικαιολογηηικά καηακύπωζηρ:
 ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΧΟΤ
ΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ.
Υξόλνο ηζρύνο: ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ
ππνβνιή ηνπ.
 ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΔΝΗΜΔΡΧΣΗΣΑ ΓΙΑ
ΥΡΔΗ
ΠΡΟ
ΣΟ
ΓΗΜΟΙΟ
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ)
 Να είλαη ζε ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν ηεο
ππνβνιήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ
αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, λα έρεη εθδνζεί
ηξείο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ.
 ΒΔΒΑΙΧΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ
ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ
 Να είλαη ζε ηζρύ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο
ππνβνιήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ
αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, λα έρεη εθδνζεί
ηξείο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ.
 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟΤ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο λα κελ ηειεί ππό
πηώρεπζε, λα κελ έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο
ή
εηδηθήο
εθθαζάξηζεο, λα κελ ηειεί ππό
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή
ή από ην δηθαζηήξην, λα κελ έρεη ππαρζεί
ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ,
λα κελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
ηνπ δξαζηεξηόηεηεο, λα κελ βξίζθεηαη ζε
νπνηαδήπνηε
αλάινγε
θαηάζηαζε
πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία,
πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ.
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ
εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ
ππνβνιή ηνπο.
 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ / ΒΔΒΑΙΧΗ
ΟΙΚΔΙΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ
ΜΗΣΡΧΟΤ
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Να έρεη εθδνζεί ηξηάληα (30) εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ.
 ΓΔΝΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΔΜΗ
 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ
ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ ΓΔΜΗ
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ΓΔΜΗ λα έρνπλ
εθδνζεί ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ
από ηελ ππνβνιή ηνπο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε
δεθαπέληε (15) εκέξεο (αξ.124 Ν.4782/21) από ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύηζη
καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ με ηο 4% ηηρ καθαπήρ
ζςμβαηικήρ αξίαρ (αξ.21 Ν.4782/21).
ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ
πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε θεξύζζεηαη έθπησηνο κε
απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα
νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ
νξγάλνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 203
ηνπ Ν.4412/2016.
Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο από
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνύ
καηαηώλεηαη
(άξζξ.106
ηνπ
Ν.4412/16)
Η ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο
από
ηελ
εληνινδόρν
Υπεξεζία
ή
λα
αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία ηωλ δύν
κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ
Υπεξεζηώλ
ηνπ
Ειιεληθνύ
Δεκνζίνπ
κε
ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή
αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα
ην πξνϊόλ-ππεξεζία

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ

Με απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε παξαιαβή
ησλ πιηθώλ γίλεηαη από επηηξνπέο, πνπ
ζπγθξνηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 11, εδάθην β,
ηνπ άξζ. 221, ηνπ Ν.4412/16 θαη ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζην άξζ. 208 ηνπ σο άλσ λόκνπ.
Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ εηδώλ ή ηεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο.

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο
πξόζθιεζεο
εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο
παξέρνληαη από ην ηκήκα πξνκεζεηώλ ηνπ Γ.Ν.
Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ζην ηει.2271350104 θαη
ζην email: a.fafaliou@xioshosp.gr.

Ημερομηνία έναρξησ υποβολθσ προςφορών
Ημερομηνία λθξησ υποβολθσ προςφορών
Σρόποσ υποβολθσ προςφορών

19/10/2021
25/10/2021
ΦΑΞ:2271044311
e – mail:a.fafaliou@xioshosp.gr
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Γ. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ νη ηηκέο ησλ πξνζθεξόκελσλ
εηδώλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη αλώηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ . Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, νη ηηκέο
δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλώηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ
Σηκώλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4052/2012
άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππό πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην
Παξαηεξεηήξην Σηκώλ ηόηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλώηεξεο από ηελ
αληίζηνηρε πξνϋπνινγηδόκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη
ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνύ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθό ηνπ Παπαηηπηηηπίος Σιμών.
Αλ δελ ππάξρεη αληηζηνηρία:
 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (άξζξν 8 παξ. 4
Ν.1599/1986
Να δειώλεηαη ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο , ζε θάζε
πεξίπησζε όκσο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαίλεηαη ε θαζαξή ηηκή κνλάδνο αλά
είδνο πξν ΦΠΑ θαη κεηά ΦΠΑ.
Η πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο
εηαηξείαο: ΑΦΜ, πιήξε επσλπκία, ηειέθσλν, θαμ, e-mail ,Φ.Π.Α, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο θαη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:
-

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Σνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κε επσλπκία ………………………………, θαη έδξα επί ηεο νδνύ
………………………………….,
αξηζ.
……....
,
Σει.:
…………………….,
Fax:
………………………., e-mail: ……………………………, ΑΦΜ: ………………….., ΓΟΤ:
…………………………..

Α/Α

ΔΗΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ
ΜΔ ΦΠΑ

1

2

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ:

…../…./2021
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ
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-

-

-

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απόξξηςεο – ν ρξόλνο
παξάδνζεο
ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Λόγσ ηνπ επείγνληνο ηεο
πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ
πξνζθνξά αλ θξίλεη όηη ν ρξόλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο
αλάγθεο ηνπ.
Δλαιιαθηηθέο 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.
Δπί ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει να δηλώνοςν
ςπεύθςνα όηι δεν βπίζκονηαι ζε μία από ηιρ καηαζηάζειρ ηων άπθπων 73
και 74 ηος Ν. 4412/2016 για ηιρ οποίερ οι οικονομικοί θοπείρ
αποκλείονηαι ή μποπούν να αποκλειζθούν.

Ζ Γιοικήηπια
ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος
«κςλίηζειο»

ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ
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