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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΗΒΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. Δ/νση: Θέση Τέρμα ΑΓ.Βλασίου, Τ. Κ. 32100,
ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γραφείο Προμηθειών: κος Καλλιώρας / κα Κλάδου
Τηλέφωνο: 2261084267
FAX: 2261350546
E-mail: promithies@levadiahospital.gr
Θέμα: «ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γ.Ν Λιβαδειάς
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ έως: 27/05/2022 09:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γ.Ν. Λιβαδειάς, Γραφείο Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Θέση Τέρμα ΑΓ. Βλασίου, 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: € 0,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το Γ.Ν Λιβαδειάς προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τμημάτων, προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών
προσφορών με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή
προκειμένου να προμηθευτεί τα κάτωθι υλικά:
A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΑΝΩΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ

1

02-01ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ
02-0042

20,00000

0.00000

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1,074€/ λίτρο

2

02-03ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
01-0010 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΤΕΝΑΚΙ

200,00000

0.00000

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0,14€ / ΤΕΜ

3

02-03ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ
03-0007

400,00000

0.00000

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0,68€ /ΤΕΜ

4

02-05ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
01-0002 85 gr (+_ 5)

6.000,00000 0.00000

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0,1571€ / ΤΕΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ
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Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο
διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies
(https://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C.
Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος
ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.
Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671
είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: https://isupplies.gr/auth/register.
Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα
στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.
Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων
ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης
της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών
που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.
Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
i. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κωδικός αιτήματος του Νοσοκομείου
Κωδικός είδους Νοσοκομείου
Κωδικός είδους εταιρείας
Κωδ. Κατασκευαστή
Κατηγορία και περιγραφή υλικού
REF Number
Κατασκευαστικός οίκος

ii. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (http://84.205.248.47/front.php/simple/listing)
και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε
αυτό.
iii. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός GMDN απαραίτητα.
Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
iv. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CΕ.
v. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
vi. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και
από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι
υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
Τιμή προσφοράς:
Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το
είδος. Η τιμή της προσφορά σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).
Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.
Χρόνος ισχύος προσφορών:
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι μέρες (120)
ημέρες.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ισότιμες
θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
Χρόνος & Τόπος Παράδοσης Υλικών:
Τα είδη θα παραδοθούν στην Αποθήκη του Γ.Ν. Λιβαδειάς, εντός τριών (3) ημερών από την αποστολή έγγραφης
παραγγελίας, με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
Ο χρόνος παράδοσης των ορθοπεδικών υλικών και άλλων έκτακτων προμηθειών δύναται να διαφοροποιείται (θα
ορίζεται ρητά στην πλατφόρμα iSupplies στην ένδειξη «Παρατηρήσεις»).
Τρόπος παράδοσης – παραλαβής:
Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση
στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του
Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.
Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα
γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης
ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ’ όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν
εντός 10 εργασίμων ημερών.
Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία αζημίως για το Νοσοκομείο 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.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών
Αθανάσιος Γ. Τσαντήλας

