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ΠΡΟ: ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ
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ΚΟΙΝ:

Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος με ηην διαδικαζία ζσλλογής προζθορών για ηην προμήθεια
άκρως απαραίηηηων ειδών για διάθορα ημήμαηα ηοσ Νοζοκομείοσ.
α. Ν.4412/16 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο θείκελεο λνκνζεζίαο
β.Σα αξηζκ.: 12638/24-09-18 αίηεκα ηεο Δηαρ/ζεο.

Πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν καο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ, κε ζπιινγή πξνζθνξώλ θαη θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή άλεπ ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά, ησλ εηδώλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα, άθξσο
απαξαίηεησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 23-10-2018 ,
ημέρα TΡITH και ώρα 12:00 π.μ.
Προζοτή : Οι προζθορές θα γίνοσν ηλεκτρονικά μέζω πλαηθόρμας ιSupplies ηης εηαιρείας ISMART PC με ηοσς όροσς και
προϋποθέζεις ποσ αναγράθονηαι ζε ασηό.
Υποτρεωηική ανάρηηζη ηοσ κωδικού εμπορίοσ προιόνηος & αριθμό ΕΚΑΠΤΥ (ζηη ζηήλη ζτόλια).
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
Α/Α KΩΓΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
ΔΙΓΟ
1
072000001 Γάληηα ειαζηηθά S-M-L
2

060000000

πζθεπέο νξώλ κε luer lock γηα ζύλδεζε κε
θιεβνθαζεηήξα
ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ
ΓΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

400.000
40.000

0,0216
0,0892

8.640,0
3.570,0
12.210,0

H ζπλνιηθή δαπάλε ηεο παξαπάλσ δηαπξαγκάηεπζεο είλαη κε ΦΠΑ 24% =15.140,0 €
ΗΜΔΙΩΗ : Σα είδε λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα ΕΝΣΟ 3-5εκέξσλ από ηελ εκέξα παξαγγειίαο.
Θα ππνγξαθεί ζύκβαζε κε ηνλ κεηνδόηε πξνκεζεπηή γηα πνζό άλσ ησλ 2.500€ κε ΦΠΑ θαη ε δηάξθεηα ηζρύνο
ησλ παξαγγειηώλ ζα είλαη κέρξη απνξξόθεζεο ησλ πνζνηήησλ θαη όρη πιένλ ησλ 6+2 κελώλ.
Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ
παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο ειεθηξνληθά, να μας αποζηείλεηε ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ππνρξεσηηθά: α. Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: 1) ζηηο
πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ(Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηξηζηέο, 2) ζηηο πεξηπηώζεηο (Α.Ε.),
ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δ.. β. Φορολογική ενημερόηηηα(εθηόο είζπξαμεο) γ.
Αζθαλιζηική ενημερόηηηα (γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο) δ. Γ.Δ.ΜΗ. εθπξνζώπεζεο(πνπ πξνθύπηνπλ ηα κέιε ηνπ
Δ. ή δηαρεηξηζηέο).
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ
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