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Θέκα: ΑΠΟΣΟΛΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΘΑ THN ΕΚΠΟΝΗΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΕΦΘΑΠ Γ.Ν. ΗΛΕΘΑ (Ν.Μ. ΠΤΡΓΟΤ) 

 
 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ : 

α. Ν. 3329/2005 όπσο ηζρύεη ζήκεξα 

β. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) 

γ. Σελ ππ΄αξηζ. 3
ε
/19-01-2016 Απόθαζε Δ.. ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο 

δ.Σελ ππ΄αξηζ. 333/14-10-2016 Πξάμε Δηνηθεηή ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο 

ε. Σηο αλάγθεο ηνπ ΚΕΦΙΑΠ ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο 
 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 
1. Σελ πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ 

Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο Χθεινπκέλσλ ηνπ ΚΕΦΙΑΠ Ν. Ηιείαο, ζύκθσλα κε ηελ 

3
ε
/19-01-2016 Απόθαζε Δ.. ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο θαη ηελ 333/14-10-2016 Πξάμε Δηνηθεηή 

ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο, σο θάησζη: 

 

 
Πρόγρακκα 20 ζσλεδρηώλ  

εηδηθής δηαπαηδαγώγεζες 

κέζφ  ηες ζεραπεσηηθής 

δφγραθηθής  γηα 25 

φθειούκελοσς ηοσ ΚΕΦΘΑΠ 

 

Πρόγρακκα 20 ζσλεδρηώλ  

εηδηθής δηαπαηδαγώγεζες 

κέζφ  ηες κοσζηθοθηλεηηθής 

έθθραζες   γηα 25 

φθειούκελοσς ηοσ ΚΕΦΘΑΠ 

Πρόγρακκα 20 ζσλεδρηώλ  

εηδηθής δηαπαηδαγώγεζες 

κέζφ  ηφλ θαηαζθεσώλ   γηα 

25 φθειούκελοσς ηοσ 

ΚΕΦΘΑΠ 

Εθηηκώκελν θόζηνο  γηα 20 

ζπλεδξίεο:  40 επξώ έθαζηε 

ζπλεδξία Υ 20 ζπλεδξίεο = 800 

εσρώ 

Εθηηκώκελν θόζηνο  γηα 20 

ζπλεδξίεο:  40 επξώ έθαζηε 

ζπλεδξία Υ 20 ζπλεδξίεο = 800 

εσρώ 

Εθηηκώκελν θόζηνο  γηα 20 

ζπλεδξίεο:  40 επξώ έθαζηε 

ζπλεδξία Υ 20 ζπλεδξίεο = 800 

εσρώ 

Εθηηκώκελν θόζηνο  πιηθώλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ: 500 εσρώ 

Εθηηκώκελν θόζηνο  πιηθώλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ: 500 εσρώ 

Εθηηκώκελν θόζηνο  πιηθώλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ: 500 εσρώ 

πλνιηθό θόζηνο 

πξνγξάκκαηνο: 1.300 εσρώ 

πλνιηθό θόζηνο 

πξνγξάκκαηνο: 1.300 εσρώ 

πλνιηθό θόζηνο 

πξνγξάκκαηνο: 1.300 εσρώ 

 

2. ηηο αλσηέξσ ηηκέο δελ πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ (24%). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

6
ε
 Τ. Πε.  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑ   

 ΠΤΡΓΟ   19-10-2016 

 

Αξηζ. Πξση.  22327 

   

Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ    

             ΠΡΟ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
Σαρ. Δ/λζε             : Ε.Ο. Πύξγνπ-Παηξώλ 

Σαρ. Κώδηθαο : 27131 

Σειέθσλν      : 26210 / 82784 

Πιεξνθνξίεο : Πνπιηάζεο Αιέμαλδξνο  

FAX : 26210 / 82378 

E-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com 
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3. Σν ρξνληθό θάζκα δηελέξγεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζα θπκαλζεί ζην δηάζηεκα από 

ην Δεθέκβξην 2016 έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην 2017, ή έσο εμαληιήζεσο ησλ σξώλ αλά 

πξόγξακκα. 

 

4. Σν θόζηνο ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί βαξύλεη ηνλ αλάδνρν έθαζηεο 

δξάζεο.  

 

5. Πξνζθνξέο κπνξνύλ λα δνζνύλ είηε γηα έθαζηε δξάζε (κε ηελ επηκέξνπο 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε αληηζηνίρσο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα), είηε γηα ην ζύλνιν ησλ 

δξάζεσλ. 

 

6. Η εθπόλεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζα δηελεξγεζεί από επαγγεικαηίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε έθαζηε δξάζε (δσγξάθνο-εηθαζηηθόο, ζεαηξνιόγνο, αξρηηέθηνλαο 

θ.ηι.). 

 

7. Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ 

αλαδόρνπ, είλαη ε ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ επί ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο 

αμίαο ή ηεο επηκέξνπο δξάζεο γηα ηελ νπνία ζα εθδειώζεη  ελδηαθέξνλ ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο. 

 

8. Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 

ηνπ Ν.2198/94, όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

 

9. Η πξνζθνξά λα ππνβιεζεί ζε θιεηζηό θάθειν έσο 28/10/2016 εκέρα Παραζθεσή 

θαη ώρα 14:00 π.κ ζηο πρφηόθοιιο ηες σπερεζίας κας. 

 

10. Η απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ιάβεη ρώξα ηε Δεσηέρα  

31/10/2016 θαη ώρα 11:00 από ζτεηηθή επηηροπή.  

 

11. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο θαη γηα επηκέξνπο δεηνύκελεο  δξάζεηο. 

 

12. Οη ηηκέο λα δνζνύλ  αλά δεηνύκελε δξάζε ζε επξώ, θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο 

λόκηκεο θξαηήζεηο. 

 

13. ε πεξηπηώζεηο ππεξεζηώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ 

ηεο Ε.Π.Τ, νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο 

ηηκέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ.  

 

14.Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην N.4152/13 

 

ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό Φ.Π.Α. 

επί ηνηο εθαηό ζην νπνίν ππάγνληαη νη πξνο πξνκήζεηα ππεξεζίεο θαη ζα βαξύλεη ην 

θνξέα, θαζώο θαη ηελ ηζρύ ηεο πξνζθνξάο.  

ηης περηπηώζεης σπερεζηώλ ποσ ζσκπερηιακβάλοληαη ζηο ΠΣ ηες Ε.Π.Τ. 

οη προζθερόκελες ηηκές δελ ζα σπερβαίλοσλ ηης αληίζηοητες αλώηαηες ηηκές ηοσ 

παραηερεηερίοσ.  

ε περίπηφζε ποσ οη προζθερόκελες σπερεζίες δελ περηιακβάλοληαη ζηο 

ΠΣ ηες Ε.Π.Τ., οη σπουήθηοη ζα πρέπεη λα ηο δειώλοσλ ζηελ προζθορά ηοσς.  

16PROC005275184 2016-10-21

ΑΔΑ: 77ΧΛ46907Ε-ΜΟΥ



3 

 

Αληηπροζθορές δελ γίλοληαη δεθηές θαη ζε περίπηφζε σποβοιής ηοσς 

απορρίπηοληαη. 

 

 

 

 

                                  Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΕΘΑ 

 

 

                              ΔΘΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ 
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