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ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν, να υποβάλλουν προσφορά
για την ενοικίαση μιας αποθήκης για ένα (1) έτος για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
(CPV 70200000-3), προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.440,00 με Φ.Π.Α, Κ.Α.Ε. 0813,
πληρώντας τις κάτωθι προδιαγραφές:
Τεχνικές Προδιαγραφές Αποθήκης
Ο προς ενοικίαση αποθηκευτικός χώρος είναι απαραίτητο να έχει τις ακόλουθες
Τεχνικές προδιαγραφές:
1. Να έχει τουλάχιστον 150τμ ενιαίο χώρο, με προοπτική χρήσης για ένα (1) έτος
2. Να διαθέτει σε λειτουργία τις συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (ύδρευση,
αποχέτευση, ηλεκτροδότηση) καθώς κα ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
3. Να είναι όσο το δυνατό σε κοντινή απόσταση από το κεντρικό κτίριο του ΓΝ-ΚΥ
Νάξου

4. Να βρίσκεται σε ισόγειο κτιρίου και να είναι στεγανός
5. Να έχει μεγάλη πόρτα εισόδου ώστε να μπορεί να μπαίνει κλαρκ
6. Να έχει χώρο στάθμευσης για φορτηγά
7. Να πληρούνται οι όροι ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με αποδεικτικό αυτού έγγραφο της
Πυροσβεστικής
8. Να διατηρεί θερμοκρασία από 50C έως 250C
9. Επίσης κάθε προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της
προσφοράς να:
•

Βρίσκεται στην
προσφέροντος

αποκλειστική

κυριότητα,

νομή

και

κατοχή

του

•

Είναι ελεύθερο παντός πραγματικού ή νομικού βάρους ή ελαττώματος που
να εμποδίζει την ακώλυτη χρήση του από το Νοσοκομείο

•

Να είναι ετοιμοπαράδοτο και να απαιτεί ελάχιστες παρεμβάσεις όσον
αφορά στη διαμόρφωσή του

Όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στις τεχνικές προδιαγραφές να
συµπεριληφθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
Οι προσφορές να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται κλειστές σε σφραγισμένο
φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.
Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:
Α) Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας πρόσκλησης
Β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο)
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος
έως και την 31/08/2017 ημέρα Πέμπτη .
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, καμία προσφορά δε θα
γίνεται αποδεκτή.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα
πραγματοποιηθεί στις 01/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην Οικονομική
Υπηρεσία του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης,
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου
ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60)
ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
πρακτικού παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της
προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου
εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. Επίσης, η πληρωμή θα πραγματοποιείται
μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο.
Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν
γίνονται δεκτές.
Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία, γίνει η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.
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