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Σητεία

18-10-2013

Αριθµ.Πρωτ: 4374 Βαθ. Προτερ/τας

Ταχ.∆/νση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3
Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα
℡ Τηλέφωνο: 28433 40360
 Fax:

28430 25352

 E–mail:

promithies@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ

: Επαναληπτική έρευνα αγοράς

επιλογής προµηθευτή

για την

προµήθεια <<ΑΕΡΙΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ>> για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ.-ΣΗΤΕΙΑΣ .
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.292,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ΣXET

: Η υπ’ αριθµ. 738/16-09-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας-Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας-Γ.Ν.-Κ.Υ.
Νεαπόλεως.

Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού
φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

•

Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: Γ.Ν. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
•

Ο αριθµός πρωτοκόλλου και το θέµα της έρευνας αγοράς

•

Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετείται η τεχνική και η οικονοµική προσφορά σε δύο
αντίγραφα.
Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει:
•

Την προσφερόµενη τιµή χωρίς ΦΠΑ

•

Το ποσοστό του ΦΠΑ

•

Τον κωδικό και την τιµή του Παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ(εφόσον
υπάρχει). Εάν δεν υπάρχει αυτό να δηλώνεται µε Υπεύθυνη δήλωση,
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στο φάκελο της οικονοµικής
προσφοράς.

Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να είναι µικρότερες ή ίσες της τιµής του
Παρατηρητηρίου.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει

να υποβληθεί στη Γραµµατεία του

Νοσοκοµείου έως τις 29/10/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 µµ.
Άρθρο 2: Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες επί εκατόν είκοσι(120)
ηµέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προαναφεροµένου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 3:Παράδοση –Παραλαβή
Οι παραδόσεις των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνονται τµηµατικά, κατόπιν έγγραφης
παραγγελίας αποσταλείσας µε τηλεοµοιοτυπία (fax), εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από της λήψης αυτής. Σε περίπτωση υπέρβασης του συµφωνηθέντος
χρόνου παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις µε τη
µορφή προστίµων ως εξής: Για καθυστέρηση παράδοσης, πρόστιµο ίσο µε 50 € για
κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης πέραν της αµοιβαία συµφωνηθείσης.
Άρθρο 4:Πληρωµή -Κρατήσεις
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε επιταγή βάσει θεωρηµένου χρηµατικού
εντάλµατος πληρωµής, αφού προσκοµίσει :
•

Τιµολόγιο,

•

Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής,

•

Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµέρωσης,

•

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.

Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις : 1,5%
για το Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ., και 4% φόρος, 2% σύµφωνα µε
την ∆Υ6α/Γ.Π./οικ.36932/17.3.09 κοινή υπουργική απόφαση και κάθε άλλη νόµιµη
κράτηση.
Άρθρο 5:Χρόνος Ισχύος Σύµβασης
Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα έτος ή µέχρι την
ηµεροµηνία κατακύρωσης του νέου διαγωνισµού από το ΠΠΥΥ 2012 που
διενεργείται από την 7η ΥΠΕ Κρήτης .
Άρθρο 6:Πινακας ειδών και ποσοτήτων
Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Αέριο ιατρικό οξυγόνο για
αναπνευστική χρήση παραδοµένο σε
φιάλη µεγαλύτερη των 3 m3
Αέριο ιατρικό οξυγόνο για
αναπνευστική χρήση παραδοµένο σε
φιάλη µικρότερη των 3 m3

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μ3

200

713,40

ΦΙΑΛΗ

80

1.771,20

3

Πρωτοξείδιο του αζώτου (Ν2Ο)αέριο

KGR

120

882,65

4

Ασετιλίνη (C2H2) βιοµηχανικής Χρήσης

KGR

7

43,05

5

Πεπιεσµένο αέρα σε υπό πίεση φιάλη
ιδιοκτησίας νοσοκοµείου ή προµηθευτή
χωρίς επιπλέον χρέωση

Μ3

70

378,84

6

Υδραυλική δοκιµή φιαλών

ΤΕΜ

15

258,30

7

Εσωτερικός καθαρισµός φιαλών

ΤΕΜ

2

86,10

8

Βάψιµο φιαλών οξυγόνου

ΤΕΜ

15

369,00

9

Κλείστρο Φιαλών

ΤΕΜ

20

738,00

10

∆ιοξείδιο του άνθρακα καθαρότητας
99,5 (ή 2,5) µεγαλύτερη φιάλη των 3kg

KG

30

51,66

ΣΥΝΟΛΑ

Η Προϊσταµένη Οικονοµικών

Χαλκιαδάκη Αθηνά

5.292,20

Ο ∆ιευθυντής ∆ιοικητικής
Υπηρεσίας
Ζόµπυρας Κωνσταντίνος

