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ΘΕΜΑ: «∆ιαπραγµάτευση για την επιλογή αναδόχου καθαριότητας των
κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας
από ειδικό συνεργείο προϋπολογισθείσης δαπάνης 202.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ,
σε βάρος του ΚΑΕ 0845 και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.»

ΣΧΕΤ. : Η αριθµ. 217/14-10-2011 απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου

Το Γενικό Νοσοκοµείο Σητείας, µε στόχο τη διασφάλιση τόσο της
δηµόσιας υγείας, όσο και του δηµοσίου συµφέροντος, προβαίνει, µετά το
άγονο αποτέλεσµα

δύο προκηρύξεων διενέργειας ανοικτού δηµόσιου

διαγωνισµού και ύστερα από την αριθµ. 217/14-10-2011 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την
υπογραφή σύµβασης ετήσιας διάρκειας.
Μετά τα παραπάνω, καλείστε, µε σύντµηση χρόνου λόγο του
επείγοντος

της

κατάστασης,

όπως

υποβάλλετε

µέχρι

την Τετάρτη

26/10/2011 και ώρα 12:00 µ.µ στο Τµήµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου,
κλειστό φάκελο οικονοµικής προσφοράς(η τιµή προσφοράς δεν πρέπει να
ξεπερνά το ποσό των 199.880,16). Η συνέχιση της διαπραγµάτευση θα γίνει
µε προφορική µειοδοσία.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει µε την παραλαβή αυτών,
ήτοι στις 26/10/2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ. από αρµόδια

επιτροπή, η οποία και θα αξιολογήσει αυτές. Το αποτέλεσµα της
διαπραγµάτευσης θα επικυρωθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Νοσοκοµείου για την υπογραφή σύµβασης. Οι παρόντες που θα πάρουν
µέρος στη διαπραγµάτευση θα πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση ότι µε την
υπογραφή τους δεσµεύουν την εταιρεία.
Όσοι από τους ενδιαφερόµενους λάβουν µέρος στην παραπάνω
διαδικασία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος σχετικά
µε την παροχή υπηρεσιών του δηµοσίου. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα θα
ζητηθούν εκ των υστέρων. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα
απαιτούµενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητούµενων
εργασιών σύµφωνα µε τη Προκήρυξη 970Β/2-5-2011. Η προσφορά
υποβάλλεται στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή απόρριψης µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο δακτυλογραφηµένη σε δυο αντίγραφα. Ο µειοδότης που
θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία θα αναλάβει τη καθαριότητα του
Νοσοκοµείου

για ένα έτος µε δυνατότητα παράτασης µέχρι δυο µήνες

µονοµερώς και µέχρι δώδεκα µήνες µε την σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή.
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος είναι η χαµηλότερη
τιµή.

Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 08.00 έως 15.00 στο Τµήµα
Προµηθειών του Νοσοκοµείου. Αναφορικά µε τη Προκήρυξη του διαγωνισµού
(970Β/2-5-2011), θα τη βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκοµείου
www.ghsitia.gr .
Αρµόδιος Υπάλληλος: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα
ΤΗΛ: 2843 3 40360
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Ο ∆ιοικητής του Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας
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