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Το Γενικό Νοσοκοµείο – Κ.Υ. Σητείας ανακοινώνει στα πλαίσια των διατάξεων
του Ν.3580/07 σε συνδυασµό µε το Π.∆ 118/10-7-2007 άρθρο 22, του Ν.2286/1-21995 άρθρο 2 παρ.12δ και παρ.13 1 β και της απόφασης 421/14-6-2012 του
Ενιαίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού
Λασιθίου για έγκριση της διαδικασίας διαπραγµάτευσης τιµών για την προµήθεια
ειδών οπωροπωλείου και αρτοποιείου και συγκεκριµένα τα οποία δεν προσφέρθηκαν
κατά τη διάρκεια του τακτικού διαγωνισµού:
ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ)
Προϋπολογισθείσα ∆απάνη: 10.000,00€
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Χόρτα (ραδίκια, βλίτα, κουνουπίδι, πιπεριές,
1

µελιτζάνες, κολοκύθια, αντίδια, λάχανο,

2400 Kgr

λεµόνια, µαρούλι, µπρόκολο, σπανάκι)
2

Λεµόνια

3

Ντοµάτες - Αγγούρια

4

Φρούτα (πορτοκάλια, αχλάδια, καρπούζια,
µήλα, πεπόνι, νεκταρίνια)

700 Kgr
2200 Kgr
8000 Kgr

5

Πατάτες

5500 Kgr

6

Καρότα

200 Kgr

7

Κρεµµύδια(φρέσκα-ξερά), σκόρδα

200 Kgr

8

Σέλινο, µαϊντανός & άνηθος

350 µατσάκια

ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
Προϋπολογισθείσα ∆απάνη : 5.000,00€
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ½ ΚΙΛΟΥ

4.000ΤΕΜ

2

ΨΩΜΙ

1.000 ΤΕΜ

Το Νοσοκοµείο κατά την υπογραφή της σύµβασης θα διατηρεί το δικαίωµα να
αυξοµειώνει τις υπό προµήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξοµειώνει τις
ποσότητες των ειδών µε τις ποσότητες διαφορετικών ειδών κατά τη διάρκεια της
σύµβασης, εντός τις προϋπολογισθείσας δαπάνης ανάλογα µε τις ανάγκες του
Νοσοκοµείου.
Ως εκ τούτου σας καλούµε να υποβάλετε γραπτή σφραγισµένη προσφορά
για τα είδη και τις ποσότητες όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω και έχουν
δηµοσιευτεί και στην ιστοσελίδα του

Νοσοκοµείου

µας στη ∆ιεύθυνση

(www.ghsitia.gr - ∆ιαγωνισµοί) µέχρι την Τρίτη 10-07-2012 και ώρα 13.00 µµ. Η
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 11-07-2012 και ώρα 11:00 πµ
από την επιτροπή του διαγωνισµού.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της
εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης λιανικής τιµής. Όσοι από τους ενδιαφερόµενους
λάβουν µέρος στην παραπάνω διαδικασία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζει ο νόµος σχετικά µε τις προµήθειες του δηµοσίου . Οι προσφορές αυτές πρέπει
να περιέχουν όλα τα απαιτούµενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των
ζητούµενων προµηθειών. Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική Γλώσσα επί
ποινή απόρριψης µέσα σε σφραγισµένο φάκελο δακτυλογραφηµένη σε δυο
αντίγραφα. Οι µειοδότες

που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία θα

προµηθεύουν το Νοσοκοµείο µε είδη οπωροπωλείου και αρτοποιείου για ένα έτος µε
δυνατότητα παράτασης µέχρι δυο µήνες µονοµερώς και µέχρι δώδεκα µήνες µε την
σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν µε την προσφορά τους µια
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται τα
κάτωθι:
1. ότι έλαβαν γνώση των όρων της διαδικασίας τους οποίους αποδέχονται
ρητά και ανεπιφύλακτα,
2. δεν υπάρχουν τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της εταιρείας,

3. ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή και δεν αποκλεισθεί η
συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου,
4. δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
5. δεν υπάρχει ασυνέπεια της εταιρείας στην εκπλήρωση τόσο των
συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει
προς τον δηµόσιο τοµέα.
Για οποιοδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα
Προµηθειών του Γ.Ν-Κ.Υ Σητείας 8.00-14.00 µ.µ, κ. Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα,
τηλέφωνο: 28433 40360.
Σητεία 26/6/2012
Ο Αν ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου

Μακρονικολάκης Εµµανουήλ

