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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ:

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ(COURIER) ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ , µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών ,σύµφωνα µε την αριθµ. 3ης /2018 ,θέµα 16oν απόφαση ∆.Σ µε
Α∆Α:7ΥΠΝ46906Λ-ΝΗΠ προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου , µε τη διαδικασία της
δηµοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (η οποία δεν
µπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ)για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ(COURIER) ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ,
προϋπολογισµού 4.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Στην περίπτωση που η τιµή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούµε όπως
αποστείλετε Υπεύθυνη ∆ήλωση,βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ(COURIER) ΕΤΟΥΣ 2018
ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΕΙ∆ΟΣ 1.Ταχυµεταφορά εγγράφων και αντικειµένων εντός Πόλης µε παράδοση την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα.
ΕΙ∆ΟΣ 2.Ταχυµεταφορά εγγράφων και αντικειµένων σε όλη την Ελλάδα µε παράδοση την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα έως και 2-3
περιοχών).

εργάσιµες ηµέρες αναλόγως του προορισµού (εκτός δυσπρόσιτων
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ΕΙ∆ΟΣ 3.Ταχυµεταφορά εγγράφων και αντικειµένων (θυρίδα) σε όλη την Ελλάδα µε παράδοση την
επόµενη

εργάσιµη ηµέρα έως και 2-3

εργάσιµες ηµέρες αναλόγως του προορισµού (εκτός

δυσπρόσιτων περιοχών)

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές

(ΚΛΕΙΣΤΕΣ) να αποστέλλονται µέχρι 07-02-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα

11 π.µ στο Γραφείο Προµηθειών 2ος όροφος ,Ταχύρυθµο κτίριο και να αναγράφεται απαραιτήτως ο
αριθµός πρωτοκόλλου του εγγράφου ,ο Α/Α του είδους, καθώς επίσης ο κωδικός CPV του
προϊόντος (όπου αυτός υπάρχει) ο κωδικός και η τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ.
Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει για ένα τρίµηνο.

Ο ∆ιοικητής
Θεόδωρος Σερέµετης

