
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα 28-06-2017
Τµήµα: Οικονοµικό Αρ. Πρωτ.: 20305

Γρ. Προµηθειών
∆/ση: Καλαβρύτων  37, ΤΚ. 26335
Πληροφορίες: M. Νταγιούκλα
Τηλέφωνο: 2610227852
E-Mail: mdagioukla@agandreashosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ  :  ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ -CATERING

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΒΑΣΗ  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το  Γενικό  Νοσοκοµείο  Πατρών,  σύµφωνα  µε  την  αριθµ.  414/28-06-2017  Απόφαση  ∆ιοικητή  µε

Α∆Α:ΨΠΚ546906Λ-ΩΧ1  καλεί  σε  υποβολή  οικονοµικής  προσφοράς  για  την  'ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

-CATERING " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α για τις ανάγκες της τελετής

των εγκαινίων του Πολυόροφου κτιρίου του Νοσοκοµείου που θα πραγµατοποιηθεί στις 05-07-2017.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές  θα είναι κλειστές και πρέπει να έχουν σταλεί  µέχρι 03-07-2017  ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα

13:00 π.µ Γεννηµατάς 2ος όροφος .

ΓΕΝΙΚΑ:

Θα γίνει διάθεση των κάτωθι ειδών:

100 καθίσµατα
4 τραπέζια µακρόστενα µπουφέ
Τέντες (ανάλογες)
1 Αναλόγιο
1 βάθρο
1 µικροφωνική εγκατάσταση
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600 αλµυρά κεράσµατα
Γαλλικός καφές
Ποτήρια γυάλινα 200
Ποτήρια µιας χρήσεως 800

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η οικονοµική προσφορά που θα δοθεί θα πρέπει να είναι συνολική.

Οι προτάσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το Νοσοκοµείο. Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών

προσφορών, θα αναδειχθούν  ως επικρατέστεροι οι ανάδοχοι αυτοί που υπέβαλαν την πλέον συµφέρουσα

από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµής .

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών διατηρεί το δικαίωµα κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να

διαφοροποιήσει  την  παρούσα  διαδικασία  και/ή  το  χρονοδιάγραµµα  αυτής  και/ή  να  αιτηθεί  κάθε

συµπληρωµατική πληροφορία ή έγγραφο που χρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόµενο.

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών, διατηρεί το δικαίωµα να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής

διαδικασίας, να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου Αναδόχου, να  µαταιώσει οριστικά τη

διαδικασία, ή να την επαναλάβει, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων

που έλαβαν µέρος.

Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει τη σύµβαση οποτεδήποτε, και πριν τη λήξη της ισχύος της, εφόσον έχει

υπογράψει  σύµβαση  προµήθειας  για  τα  ίδια  είδη  ή  ρυθµιστεί  διαφορετικά  από  ΕΠΥ  ή  6Η  ΥΠΕ  χωρίς

οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προµηθευτή.

                                                                                                            

 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                        του Γενικού   Νοσοκοµείου Πατρών 

                                                                                                     

                                                                                                         Θεόδωρος Σερεµέτης     
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