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ΣΜΖΜΑ: Πξνκεζεηώλ

ΓΡΑΦΔΗΟ: Πξνκεζεηώλ

ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 2313 303064

FAX: 2313 303060

ΑΡΜΟΓΗΑ: Γέζπνηλα Σζηθλάθε

E-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
υπ’ αριθμ. 57/2018

(3

η

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ

)

Σν Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, ύζηεξα από:
Α) Σελ ππ΄ αξηζκ. 36εο/21.12.2016 ( ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Θέκα 102ν) Απόθαζε ηνπ Γ κε ΑΓΑ:
79ΡΛ469064-7ΟΑ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε κεηαμύ άιισλ θαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ ΠΠΤΦΤ 2015 σο εμήο:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ CPV
09135000-4
Πετρζλαιο εξωτερικισ καφςθσ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

KAE

ΣΤΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

15.000,00

1611

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ

Β) Σελ ππ΄ αξηζκ. 100/16.02.2017 Απόθαζε Γηνηθεηή κε ΑΓΑ: 6Μ7Ζ469064-ΗΘΝ κε ηελ νπνία ελέθξηλε:
«α)Σελ επηθύξσζε ηνπ από 13.2.2017 Πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο
απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα
Καπζίκσλ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ,
ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηεο. β) Σελ επαλάιεςε ηεο Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε
ζπιινγή πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 άξζξν 118, γηα ηελ προμήθεια
κασσίμων (CPV 09135000-4 Πεηξέιαην εμσηεξηθήο θαύζεο) πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί επξύηεξε
ζπκκεηνρή, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κόλν βάζεη ηεο ηηκήο, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (ΚΑΔ
1611), κε ηελ ίδηα Δπηηξνπή απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιόγεζεο».
Γ) Σελ ππ΄ αξηζκ.165/09.03.2017 Απόθαζε Γηνηθεηή κε ΑΓΑ: 6ΣΣΩ469064-ΖΚΕ κε ηελ νπνία ελέθξηλε :
«α) Σελ επηθύξσζε ηνπ από 1.3.2017 Πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο ηεο Δπηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηεο ππ΄ αξηζκ. 7/16.2.2017 Δπαλαιεπηηθήο (1εο) Πξόζθιεζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα Καπζίκσλ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 15.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηεο. β) Σελ εθ λένπ
επαλάιεςε ηεο Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζπιινγή πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 άξζξν 118, γηα ηελ προμήθεια κασσίμων (CPV 09135000-4 Πεηξέιαην
εμσηεξηθήο θαύζεο) πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί επξύηεξε ζπκκεηνρή, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηεο ηηκήο, πξνϋπνινγηζκνύ
αλώηαηεο δαπάλεο 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (ΚΑΔ 1611), κε ηελ ίδηα Δπηηξνπή
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απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιόγεζεο, κε πξνζαξκνγή ησλ πνζνηήησλ ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ ζύκθσλα
κε ηηο ηηκέο ηνπ ηειεπηαίνπ ρξνληθά επηθαηξνπνηεκέλνπ «ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΔΠΗΚΟΠΖΖ
ΣΗΜΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ».
Γ) Σελ ππ΄ αξηζκ.397/21.4.2017 Απόθαζε Γηνηθεηή κε ΑΓΑ: 71ΘΕ469064-ΣΥΠ κε ηελ νπνία ελέθξηλε: «
α) Σελ επηθύξσζε ηνπ από 21.3.2017 Πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο
απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο 2εο Δπαλαιεπηηθήο Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα
ηελ προμήθεια κασσίμων, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνύληνο ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηεο. β) Σελ επαλάιεςε ηεο Πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο κε ζπιινγή πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 άξζξν 118, γηα
ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ (CPV 09135000-4 Πεηξέιαην εμσηεξηθήο θαύζεο) πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
επξύηεξε ζπκκεηνρή, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηεο ηηκήο, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α. (ΚΑΔ 1611), κε ηελ ίδηα Δπηηξνπή απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιόγεζεο.»
Δ) Σν ππ΄αξηζκ. πξση. 39874/13.9.2018 έγγξαθν ηνπ Γηεπζπληή Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
κε ηελ θαηάζεζε ησλ πνζνηήησλ θαπζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Σ) Σελ ππ’ αξηζκ. 1466/2018 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: Ω4Α7469064-ΓΩΖ),
πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ΚΑΤΙΜΩΝ γηα ηελ θάιπςε ησλ εηήζησλ αλαγθώλ ηνπ όπσο απηέο
απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Ποςότθτα
ςε L

Κόςτοσ
€/L χωρίσ
ΦΠΑ*

Κόςτοσ
€/L με
ΦΠΑ

φνολο
χωρίσ ΦΠΑ

φνολο
με ΦΠΑ (24%)

Α/Α

Είδοσ

1

Πετρζλαιο κίνθςθσ για
γεννιτριεσ (Η/Ζ)/ατμολζβθτεσ
/παραγωγι ηεςτοφ νεροφ
χριςθσ (ΖΝΧ)

7.350

1,128

1,399

8.292,46

10.282,65

2

Πετρζλαιο κίνθςθσ για
αυτοκίνθτα

2.000

1,128

1,399

2.256,45

2.798,00

3

Αντιμικροβιακό/αντιμυκθτιακό
πρόςκετο

15

16,260

20,000

243,90

300,00

4

Βενηίνθ αμόλυβδθ 95
οκτανίων

1.000

1,302

1,615

1.302,42

1.615,00

ΤΝΟΛΟ

12.095,23

14.995,65

*Ζ ηηκή είλαη ζύκθσλε κε ην από 12.9.2018 Δβδνκαδηαίν Γειηίν Δπηζθόπεζεο Σηκώλ Καπζίκσλ γηα ην
Ννκό Θεζζαινλίθεο.
Οη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαζνξίδνληαη από ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο, θαζώο θαη ηηο Απνθάζεηο ηνπ Γ.Υ. ηνπ Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε απηέο ησλ
Κξαηηθώλ Γηπιηζηεξίσλ. Δπηπιένλ ζηελ πνζόηεηα ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ
ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Ε επηβάιιεηαη λα πξνζηίζεηαη ην ζρεηηθό (ζε θαηάιιειε αλαινγία θαπζίκνπ -πξόζζεηνπ)
εηδηθό αληηκηθξνβηαθό-αληηκπθεηηαθό πξόζζεην.
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Πξνο ην ζθνπό απηό, απεπζύλεη αλνηθηή πξόζθιεζε πξνο θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ελδηαθέξεηαη λα
ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο:
ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ
ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΙΓΩΝ:

ΚΑΤΗΜΑ

Κατηγορία CPV

09135000-4 Πεηξέιαην εμσηεξηθήο θαύζεο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

15.000,00 € (δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζηνλ ΚΑΔ 1611

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ
ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

ε κλειστό υάκελο, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη:
 Ο ηίηινο «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 57/2018 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ»
 Σα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο
 Ζ δηεπθξίληζε: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή
ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ»
Ο θάθεινο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, επί ηεο νδνύ
ηίιπσλνο Κπξηαθίδε 1, ΣΚ 546 36 Θεζζαινλίθε.

ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

Ζ δηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ μεθηλά κε ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.
Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ Πξόζθιεζε πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε
ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά μέτρι την 24η επτεμβρίοσ 2018 ημέρα Δεστέρα και ώρα
14:00, ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Πξνζθνξέο πνπ ηπρόλ ππνβιεζνύλ εθπξόζεζκα δελ ζα γίλνπλ δεθηέο.
Η προθεσμία σποβολής των προσυορών τηρείται απαρέγκλιτα.



ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ:



Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη:
- Σελ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, δειαδή πίλαθα κε ην πνζνζηό έθπησζεο επί ηεο
κέζεο ηηκήο γηα ην Ννκό Θεζζαινλίθεο, ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε «ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ
ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΗΜΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ» ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθόηεηαο, γηα θάζε δεηνύκελν είδνο.
- Θα ππνδεηθλύεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) πξαηήξην πγξώλ θαπζίκσλ εληόο ηνπ
πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηνλ εθνδηαζκό ησλ απηνθηλήησλ
ηνπ λνζνθνκείνπ.
Δπίζεο, ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θέξεη ΦΡΑΓΗΓΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ
ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ.

ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ:

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ 25 επτεμβρίοσ 2018 ημέρα Σρίτη θαη
ώξα 11:00, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ελώπηνλ αξκόδηαο Δπηηξνπήο
παξνπζία ησλ πξνζθεξόλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηνπο,
εθόζνλ ην επηζπκνύλ.

ΚΡΙΣΖΡΙΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ:

Μεηνδόηεο αλά είδνο ζα αλαδεηρηεί απηόο πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό
έθπησζεο επί ηεο κέζεο ηηκήο γηα ην Ννκό Θεζζαινλίθεο, ζύκθσλα κε ην εθάζηνηε
«ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΗΜΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ» ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο.
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Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο, πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ
θαη ζπληάζζεη πξαθηηθό κε ην νπνίν πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε ζε ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν.
Σν Πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θνηλνπνηείηαη ζε θάζε πξνζθέξνληα, θαη
θαιείηαη ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξώλ, ηα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη
επθξηλώο ηα εμήο:
 Ο ηίηινο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 57/2018 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΤΙΜΩΝ»
 Σα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο
 Ζ δηεπθξίληζε: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή
ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ»
θαη ζα πεξηέρεη:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώοσ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ πθίζηαηαη
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ Ν.
4412/2016. Σν απόζπαζκα απηό πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ
πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο.
ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ–
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ

β. Πιστοποιητικό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο όηη ήηαλ θαη είλαη ελήκεξνη,
ηόζν θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο όζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία
πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο, σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο
ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ στις εισυορές κοινωνικής
ασυάλισης. Σα πηζηνπνηεηηθά λα έρνπλ ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθόκηζεο
ηνπο.
γ. Πιστοποιητικά αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, από ηα νπνία λα
πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε. Σα πηζηνπνηεηηθά λα είλαη έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο.
δ. Πιστοποιητικό τοσ οικείοσ Επιμελητηρίοσ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή
ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο/ αληηθείκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηόηεηαο, ην νπνίν ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα πεξηιακβάλεη ην
αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο. Δπίζεο, λα πξνθύπηεη ε εγγξαθή ηνπ, θαηά
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη όηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη
εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζεο ηεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε
πξαθηηθνύ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη
αμηνιόγεζεο, ην νπνίν καδί κε ην Πξαθηηθό αμηνιόγεζεο επηθπξώλεηαη κε ζρεηηθή
Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ζ παξάδνζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα έλα έηνο
ή κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ αλαινγνύληνο πνζνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ αλά
είδνο ζα γίλεηαη:

ΣΡΟΠΟ–ΣΟΠΟ
ΠΑΡΑΓΟΖ



γηα ηα θαύζηκα θίλεζεο όζνλ αθνξά ηα απηνθίλεηα (α/α εηδώλ 2 & 4 ), ζην πξαηήξην
εληόο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ έρεη ππνδεηρηεί από
ηνλ Πξνκεζεπηή ζηελ πξνζθνξά ηνπ

 γηα ην πεηξέιαην ιεηηνπξγίαο ησλ γελλεηξηώλ (Ζ/Ε)/αηκνιεβήησλ /παξαγσγήο δεζηνύ
λεξνύ ρξήζεο (ΕΝΥ) (α/α είδνπο 1), ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ ζηηο δύν (2) δεμακελέο απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε
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ειάρηζηε πνζόηεηα 1000 ιίηξα, ην αξγόηεξν ζε 24 ώξεο από ηε ιήςε θάζε
παξαγγειίαο θαη ζα δηελεξγείηαη ηηο εκέξεο Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ώξεο
7:00πκ-3:00κκ .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ
ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Οη Πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδόρνπο γηα 120 ημέρες
από ηελ επόκελε κέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο
ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ζ παξνύζα Πξόζθιεζε αλαξηάηαη:

ΓΖΜΟΙΔΤΖ:



ην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..)



ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΓΝΘ ΑΥΔΠΑ (www.ahepahosp.gr)

Θεζζαινλίθε, 14.9.2018
Ο ΓΙΟΙΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΝΟ
ΣΕΛΟ ΠΡΟΚΛΗΗ
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