
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Βόλος 17 / 3  /2015

5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας     Αρ. Πρωτ. 5255

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222
Διεύθυνση:

Τμήμα:
Διοικητικού-Οικονομικού
Οικονομικό Ελ.Δράγνε

Τηλέφωνο: 2421351117
FAX: 2421351025

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαδικασία  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με 

Διαπραγμάτευση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 19-3-2015

Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 15:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν. Βόλου, Γραφείο Προμηθειών, 
Ταχ. Διεύθυνση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Φύλλο Μολύβδου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

 350,00  € με Φ.Π.Α.

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες των τμημάτων του και να διασφαλιστεί η  

προστασία  της  ζωής  και  της  ασφάλειας  των  ασθενών,  προβαίνει  σε  πρόσκληση  οικονομικοτεχνικών  προσφορών  με  την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προκειμένου να προμηθευτεί τα κάτωθι υλικά:  

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠ. 
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΑΡ/ΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

1 Φύλλο μολύβδου πάχους 3mm 78κιλά 350,00 ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:350,00€ 
(ΚΑΕ 1429)   

σας καλεί να υποβάλετε προσφορά οικονομική με τεχνικά χαρακτηριστικά στο Γραφείο Προμηθειών ,λόγω του κατεπείγοντος της διαδικασίας ,μέσω  

τηλεομοιοτυπίας (fax:2421351025) έως την 19/3/2015 και ώρα 15:00. 

Παρακαλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  στις  προσφορές  τους  να αναφέρουν  τον  Α/Α του είδους  και  τον  αριθμό πρωτοκόλλου  της  πρόσκλησης στην  οποία  

αιτούμαστε το αντίστοιχο υλικό. Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με το  Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ   (παρακαλούμε να επισυνάπτετε τον 

αντίστοιχο πίνακα) και να έχουν ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. 

     Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές  των  ανωτέρω ειδών έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του ΠΠΠΥ 2011 με την υπ.αρ. 92/15-3-2012 (θέμα 4ο)

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο 
μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με  συμφερότερους  όρους για όμοιο προϊόν, ή σε 
περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από  

αποστολή εγγράφου αιτήματος, το αργότερο εντός (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη του αιτήματος.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην διαπραγμάτευση μόνο και εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση. 

ΑΔΑ: 7ΕΝΖ4690ΒΩ-Θ28



Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα  ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 Η παρούσα πρόσκληση  αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα της  5ης  Υγειονομικής  Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Web Site) 

www  .  dypethessaly  .  gr   (προμήθειες) καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr

                                                    
 
 

                                                 
  
  

                   Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

    ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΒΟΛΟΥ 

                 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
ΑΔΑ: 7ΕΝΖ4690ΒΩ-Θ28


		2015-03-17T10:01:59+0200
	Athens




