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ΣΥΛΛΟΓΉ  ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ  Αφορά κατασκευή διαχωριστικού νέας  πτέρυγας ειδικών λοιμώξεων 
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.300,00  € ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α 24%
 CPV  441123000-1 

1. Ν.2955/2001
2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
5. Ν.4412/2016
6 Ν3861/2010

7. Π.Δ. 80/2016
8. το αρ. Πρωτ. 24451/04/11/2020    πρωτογενές 
9.Την αριθμ 35  η θέμα 38/02/11/2020 απόφαση ΔΣ
10. την υπ. Αρίθμ. Πρωτ.4438-04/11/2020  απόφαση   ανάληψης υποχρέωσης αριθμ   δέσμευσης947/0  
(Α.Δ.Α. 6Φ4Π4690Β3-1ΚΛ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας διενεργεί  συλλογή προσφορών   
 Αφορά κατασκευή διαχωριστικού νέας  πτέρυγας ειδικών λοιμώξεων 
  , όπως αναγράφονται στο
 Παράρτημα  Α ,με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από  οικονομικής άποψης προσφοράς  βάσει 
τιμής .Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν  Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρουν ότι αποδέχονται 
τους όρους της εν λόγω συλλογής  

Μετά  την ανακοίνωση της  κατακύρωσης,  ο  ανάδοχος  προσκομίζει  φορολογική ενημερότητα,  ασφαλιστική
ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ και καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. .

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Για την κατασκευή διαχωριστικού   απαιτείται : 

.Κατασκευή διαχωριστικού συνολικού εμβαδού 22 τ.μ

.Θα κατασκευαστεί από διπλή (1+1) γυψοσανίδα 1,2 cm

.Ο σκελετός θα είναι από θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα 5 cm.

.Προμήθεια και τοποθέτηση  πόρτας ξενοδοχειακού τύπου πλάτους 1,20 m και ύψους 2,15 m. 

.Όλα τα παραπάνω νοούνται τοποθετημένα βαμμένα έτοιμα προς χρήση.
Οι προσφορές θα αποστέλλονται  στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο
Διοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την  09/11/2020 Ημέρα Δευτέρα
και ώρα  10 π. μ , ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ αρμόδια υπάλληλος Αργαλιά Αλεξάνδρα 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: 
 «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
 ΚΑΤΑΛΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 09/11/2020     Ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10 π.μ
 ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 24458/04/11/2020

Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση   CE  .   
Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρεται :

 Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .

 Ε’αν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση 

                                                      O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΑΑ24690Β3-ΙΗ0



                                             ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ  

                                            

               

        

                                            

ΑΔΑ: ΨΑΑ24690Β3-ΙΗ0


		2020-11-05T13:05:14+0200
	Athens




