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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η
1 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Ν.Π.∆.∆
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ∆. Καρέτου
Ταχ. ∆/νση: Υψηλάντου 45-47
Ταχ. Κώδικας: 106 76
Τηλέφωνο:213 2041336
Fax: 213 204 1838
E-mail: karetou@0304.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 16/03/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/188/8276

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 180/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (CPV 18451100-6)

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις
σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95, Ν. 2955/01, Ν. 3329/05, Ν. 3580/2007. Ν.3846/10,
Π.Δ.118/2007, και Ν. 4281/2014, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, καθώς και τις Υπουργικές
αποφάσεις υπ΄ αριθ. 5804/2014 (ΦΕΚ 3261/4-12-14), 6484/2014 (ΦΕΚ3693/31-12-14,
άρθρο 7Α, 7Β) περί έγκρισης του ΠΠΥΥΦ έτους 2014 για την κάλυψη αναγκών του
Νοσοκομείου, προκηρύσσει Πρόχειρo Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια
εξαρτημάτων ρουχισμού από το ΠΠΥΥ 2014, σύμφωνα τον επισυναπτόμενο πίνακα, με την
διαδικασία συλλογής κλειστών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟΥ
ΣΕ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΙΔΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
57.156
Φακαρόλα λευκή 1,5cm
30.000
4.797,00
57.156
Φακαρόλα πράσινη 1.5cm
2.000
319,8
22.3.9999
Λάστιχο 3cm
300
258,3
22.3.9999
Φερμουάρ λευκά 20cm
50
215,25
22.3.9999
ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
50
123
22.3.9999
Λάστιχο 1,5cm
300
276,75
22.3.9999
Κουμπιά μεγάλα λευκά 2 τρύπες
300
147,6
Μπομπίνα μεγ. Μηχανής Νο 34 - 54 Λευκή
22.3.9999
20
196,8
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
6.334,50
Πρoϋπολογισμού Δαπάνης: 6.334.50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

1

16PROC004009172
2016-03-16
Οι προσφορές αποστέλλονται στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση συνταγμένες
στην Ελληνική γλώσσα και γίνονται δεκτές έως τις 28/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:30μμ., ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα
που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στη
παρούσα, καθώς και κοινοπραξίες προμηθευτών, που σε περίπτωση κατακύρωσης σ’ αυτές
να περιβληθούν στον τύπο της Εταιρείας του Ελληνικού Κώδικα.
Η κάλυψη της προαναφερθείσας δαπάνης των 6.334.50€ θα γίνει από το Τακτικό
Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1529) και για τους όρους πληρωμής του αναδόχου
εφαρμόζονται και οι ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
Α/107/09-05-2013). Έγινε ανάληψη υποχρεώσεων με την αρ. 609/2016 (ΑΔΑ:ΩΥΡΤ4690ΩΧΩΡΝ) Απόφαση
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 213 204
1336 και φαξ: 213 204 1989 και 2132041838, τις εργάσιμες μέρες και από ώρας 10:0014:00.
Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα αναγράφει όλα τα στοιχεία τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία
του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. Με την κατάθεση της προσφοράς ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει πως έλαβε πλήρη γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών που
περιγράφονται στην παρούσα και πως αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα
Εντός του ενιαίου φακέλου θα υπάρχει:
1) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή (CD) και ειδικότερα:
α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση- με τις
περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές .
2) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
(CD) σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή Χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Τελική
Τιμή
με ΦΠΑ
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ΡΗΤΗΡΙΟ
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Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή την
αντίστοιχη τιμή όπως αυτή περιγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών απορρίπτεται ως
απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από ειδική τριμελή επιτροπή
(Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και
διενεργεί όλα τα στάδια του Πρόχειρου Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών
θα πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση.

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ - ΜΗΤΣΑΚΗ
ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας:

Ημερομηνία:16/03/2016

Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Διοίκησης
Δ/νση Διοικητικών – οικονομικών Υπηρεσιών
Υποδ/νση Οικονομικού
Γραφείο Προμηθειών (2)
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