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ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΕΡ ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/2016, (ΦΕΚ η. Α' 147/8-8-2016) πεπί Δημοζίυν ςμβάζευν Έπγυν, Ππομηθειών
και Τπηπεζιών - Πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπυρ ηποποποιήθηκε και
ιζσύει ζήμεπα
β. Ν.4782/2021
γ.Σο Ν.4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη
ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»,
δ. Σο Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ-Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών
Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Δημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ.318/1992 (Α 161)
και λοιπέρ πςθμίζειρ» & ειδικόηεπα ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 1,
ε. Σο Ν.4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν ςμβάζευν και
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν ςμβάζευν»,
δ. Σο Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν
και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα
Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”,
ε. Σο Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα
και ζηοισεία”,
ζ. Σο Π.Δ.80/2016 (Α 145) “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Διαηάκηερ”.
Σο Γενικό Νοζοκομείο Κεθαλληνίαρ λαμβάνονηαρ ςπότη ηα ανυηέπυ ζσεηικά γνυζηοποιεί ζε κάθε
ενδιαθεπόμενο όηι πποβαίνει ζε ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπάρ για ππομήθεια κλαζέπ όπυρ
πεπιγπάθεηαι ζηο Παπάπηημα Α και με κπιηήπιο καηακςπώζευρ ηην σαμηλόηεπη ηιμή. Οι πποζθοπέρ
πος θα καηαηεθούν θα ππέπει να πεπιέσοςν ηιμέρ καηώηεπερ ή ηοςλάσιζηον ίζερ ηος παπαηηπηηηπίος
ηιμών ηηρ ΕΠΤ για όζα ςλικά ςπάπσοςν καηασυπημένα ζε αςηό και να έσοςν διάπκεια ιζσύορ
πποζθοπάρ για (4) μήνερ. Η ππομηθεύηπια εηαιπεία να είναι πιζηοποιημένη με ISO
9001:2015,13485:2016 και να διαθέηει πιζηοποιηηικό ζςμμοπθώζευρ με ηην Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π.
ΟΙΚ.1348.Σα είδη να θέποςν ζήμανζη CE MARK.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α.

Οι πποζθοπέρ θα αποζηέλλονηαι μέσπι Πέμπηη 04-08-2022 και ώπα 14:00 ζηο email:
prosfores@1699.syzefxis.gov.gr ηο ζέμα ηος μηνύμαηορ να αναγπάθοςν ηον απ.ππυη. ηηρ
αναπηήζευρ και ηην επυνςμία ηηρ εηαιπείαρ.
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