
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6η Υ.ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 
 

Πύργος 18/03/2014  
Αριθ. Πρωτ.7041  

Γραφείο : Προµηθειών   

Ταχ. ∆/νση : Συντριάδα   
 : 27100 Πύργος ΠΡΟΣ         ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ 
Τηλέφωνο : 2621082800   
Fax : 2621082389   
Πληροφορίες  :  Καλογεροπούλου 

Παναγιώτα 
  

 
 
ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς υλικών άκρως απαραιτήτων για την λειτουργία του Νοσοκοµείου µε πρόχειρη 

ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία µε συλλογή προσφορών 
.. 
 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001 
 β. Π.∆ 60/07 άρθρο 25 παρ. 1γ. 
 γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ 
 δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα 
 ε. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το Ν. 3846/2012 
 στ. Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11 
 ζ.  Ν. 3918/2011 άρθρο 11 παρ.6 
 Η.Το υπ.αρ.5215/27-02-2014 αίτηµα της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
  Προκειµένου το Νοσοκοµείο µας να προβεί στην προµήθεια µε πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία  µε 
συλλογή προσφορών, σύµφωνα µε τα παραπάνω σχετικά, των  ειδών του παρακάτω πίνακα,  παρακαλούµε να καταθέσετε 
σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά  έως την Πέµπτη 20/03/2014 και ώρα  09.00 π.µ.  
           Σηµειώνεται ότι : 
       1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επιµέρους ζητούµενα είδη. 
       2. Οι τιµές να δοθούν, ανά ζητούµενο είδος και µονάδα µέτρησης σε ευρώ και να περιλαµβάνουν τις νόµιµες κρατήσεις. 
       3. Σε περιπτώσεις ειδών που συµπεριλαµβάνονται στο Παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόµενες τιµές δεν θα 
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιµές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόµενο είδος να 
αναγράφεται εάν το προσφερόµενο είδος συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ και ο  α/α του 
παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.  
       4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 
75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί 
προµηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα,  δεσµεύεται να παραδώσει τις ζητούµενες ποσότητες εντός τριών (3) 
ηµερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρµόδια τµήµατα του Νοσοκοµείου.  
       5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούµενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα 
εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από το Π.∆ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση. 
       6. Ο χρόνος πληρωµής θα είναι σύµφωνος µε το Π.∆ 166/5-06-2003. 
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819m² 
245 σηµεία 
490 µετρήσεις                                                                                                                                                                             
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