Νάξος 1-6-2020
Αριθ. Πρωτ. 4361
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η ς ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΔΙΟΙΑ.
Πληροφορίες: Καραγιάννη
ΚΗΤΙΚΗ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου,ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τ.Κ.: 84300
Τηλέφωνο: 2285360506
FAX: 2285360650
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια CD με φακελάκι για τις ανάγκες του
ΓΝ-ΚΥ Νάξου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μέχρι του ποσού των 2.308,88€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., CPV 30234300-1, 30199230-1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.308,88 € (Δύο χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ
λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)
Περιγραφή της Παρεχόμενης Υπηρεσίας
Προμήθεια CD με φακελάκι και για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
Αναλυτικότερα:
CD με φακελάκι: 13.300 ΤΕΜΑΧΙΑ
Ημερομηνία κατάθεση προσφοράς:
Η προσφορά να σταλεί στο fax: 2285360650, έως την 3/6/2020 ημέρα Τετάρτη.
1. Γενικά
Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια CD με φακελάκι για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
Χρόνος Παράδοσης
Η προμήθεια των ανωτέρω θα μπορεί να γίνεται είτε τμηματικά είτε εξ’ ολοκλήρου για την
ποσότητα που αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης ή της Σύμβασης και κατόπιν παραγγελίας από
το ΓΝ-ΚΥ Νάξου στην οποία θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα παράδοσης της παραγγελθείσας
ποσότητας.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :
Α. 1) 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.

2) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος
από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο.
Β.- 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 προμήθεια , γίνει η αποπληρωμή του
συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα
μέρη.

Η Αν. Διοικήτρια

Φραγκίσκου Καλλίτσα

