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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΘΕΜΑ: σλλογή προζθοράς για ηην προμήθεια κλφβών αστένα για ηην κάλσυη ηφν αναγκών ηης
Νεσροτειροσργικής και ηφν Ορθοπεδικών Κλινικών ηοσ Νοζοκομείοσ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, πξαγκαηνπνηεί ζσλλογή προζθορών για ηην προμήθεια κλφβών αστένα,
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Νεπξνρεηξνπξγηθήο θαη ησλ Οξζνπεδηθώλ Κιηληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζύκθσλα κε ηνλ
ζπλεκκέλν πίλαθα. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη να καηαθέζοσν ηην ηετνική και ηην οικονομική ηοσς προζθορά,
μέζφ ηης εθαρμογής CompareONE ηης εηαιρίας «CosmoONE Hellas MarketSite S.A.», από ηη Δεσηέρα
23/07/2018 έφς ηην Παραζκεσή 17/08/2018 και ώρα 12:00 πμ.
 Η ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά απνζθξαγίδεηαη θαη αμηνινγείηαη ζε έλα ζηάδην. Ο ζπκκεηέρσλ θαηαζέηεη ηνλ
ζπλεκκέλν πίλαθα δεηνύκελσλ εηδώλ ζε κνξθή excel, ζπκπιεξσκέλν κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηηκέο ησλ
πξνζθεξόκελσλ εηδώλ.
Η ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί σο επηζπλαπηόκελν αξρείν κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο Compare
One. Δπηπξνζζέησο ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνύλ ηερληθά θπιιάδηα, prospectus θαη ηα απαηηνύκελα από ηελ ειιεληθή
θαη επξσπατθή λνκνζεζία, πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαθέξεηαη ν θσδηθόο θαη ε ηξέρνπζα ηηκή ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ηεο Δ.Π.Τ. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη ρακειόηεξεο ή ίζεο ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ.
 Σν Ννζνθνκείν ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε. ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πξνρσξήζεη ζε ηερληθή αμηνιόγεζε ηνπ 2νπ κεηνδόηε θ.ν.θ.
 Σν Ννζνθνκείν κπνξεί λα δεηήζεη ηελ πξνζθόκηζε δείγκαηνο πξνο επίδεημε, εάλ απηό θξηζεί αλαγθαίν.
Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε επξώ €, ρσξίο Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ είδνπο ζην Ννζνθνκείν, ζηελ
νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε είδνπο δαπάλε πνπ βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή ( έμνδα κεηαθνξάο, θόζηνο αζθάιηζεο,
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, θξαηήζεηο).
Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, κεηά ηελ έγγξαθε παξαγγειία, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κε βάζε ηα λόκηκα παξαζηαηηθά, εληόο 4-6 κελώλ, κεηά από ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ εηδώλ ηεο θάζε παξαγγειίαο. ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα
πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ
ηηκνινγίνπ:
α) 2 % ππέξ Κεθαιαίνπ Κνηλσλ. & Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπ. Τγείαο (Ν.3580/2007 – άξζξν 3 – εδ. ε΄ - πεξ.
εε΄).
β) 0,06% ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011). ην πνζό ηεο θξάηεζεο απηήο

επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
γ) 0,06% Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.) (Ν.4412/2016). ην πνζό ηεο θξάηεζεο
απηήο επηβάιιεηαη θαη ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
 Γηα θάζε πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο
CompareONE, παξαθαινύκε αλαηξέμηε ζηελ αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην
πεδίν Γηαγσληζκνί, κε ηίηιν: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΔΩ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ COMPARE ONE (2)».
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