
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο  Προμηθειών                     ΔΡΑΜΑ  10.09.2020  

Πληροφορίες: Δαούτης Βασίλειος                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 14231

ΤΗΛ.: 2521350222 

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

 

ΘΕΜΑ : 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  ΤΥΠΟΥ GE LOGIQ S8, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ , ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/

08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ

και 2014/25/ΕΕ)», και ειδικότερα τις διαδικασίες της Απευθείας  Ανάθεσης, όπως αυτές αναλύονται και ορίζονται

στα  Άρθρα 2 (περ. 31), 118 και 120 (παρ.3),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο , που πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές , να καταθέσει την προσφορά

του ,που αφορά ,την ανάθεση Υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης ενός (1) Υπερηχοτομογράφου τύπου GE

LOGIQ S8 του Ακτινολογικού εργαστηρίου με (CPV 50400000-9) , μετά από απευθείας διαγωνιστική διαδικασία ,

του Γ.Ν Δράμας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.Οι

ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την συνεργασία με την υπηρεσία ,μπορούν  να υποβάλουν την Τεχνικό-οικονομική τους

προσφορά από 10.09.2020  έως και 17.09.2020, ώρα 14:00 μ.μ. 

Διαδικασία Προμήθειας: 

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με τη συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες.

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται: 

Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:  Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ , Τ.Κ.: 661 32, με την 

ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  ΤΥΠΟΥ GE LOGIQ

S8, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ



υπόψη κου Δαούτη Βασιλείου, ΤΗΛ.: 2521350222, FAX : 2521025997.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 17.09.2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Τιμή προσφοράς: 

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Να δηλώνεται και  ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος.  Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι  τιμές δεν

επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο

στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή

της Πρόσκλησης. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν

υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.340,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής: 

Η  πληρωμή  του  Αναδόχου  θα  γίνει  με  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  πληρωμής,  μετά  την  ολοκλήρωση  και

παράδοση της εν λόγω υπηρεσίας, και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν

όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00 € απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.

 Για  εντάλματα  πληρωμής  άνω  των  3.000,00  €  απαιτείται  η  προσκόμιση  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής

Ενημερότητας.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει με τη συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευ-

θύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται

την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περί -

πτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.

2.  Ο Προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους

που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  

ΤΥΠΟΥ GE LOGIQ S8 ΤΟΥ   ΓΕΝΙΚΟΥ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  

Ετήσια προληπτική συντήρηση ενός (1) Υπερηχοτομογράφου τύπου GE LOGIQ S8 . 

         



 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΕΝΟΣ (1)

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ   ΤΥΠΟΥ GE

LOGIQ S8, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Σύμφωνα με
την

πρόσκληση
3.500,00 € 24%

      4.340,00 €

                                                                                                                  Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
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