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ΠΡΟΙΚΖΖ ΔΙΔΖΚΩΖ ΔΜΔΘΑΥΔΡΟΜΣΟ
«Αμάδεινη αμαδόυξσ για ςημ αρταλή παοαλαβή, καςαρςοξτή και αμακύκλχρη Θαςοικώμ Αουείχμ
(ακςιμξγοατικώμ τιλμ) »

Έυξμςαπ σπόφη ςιπ διαςάνειπ :
1.Σιπ διαςάνειπ ςξσ Π.Δ. 768/1980 ΥΔΚ 186/Σ.Α/ 18.8.1980 «Πεοί εκκαθαοίρεχπ ςχμ αουείχμ ςχμ Νξμικώμ
Ποξρώπχμ Δημξρίξσ Δικαίξσ».
2. Σιπ διαςάνειπ ςξσ Π.Δ. 87/1981ΥΔΚ 27/ς.Α/ 3.2.1981 «Πεοί εκκαθαοίρεχπ ςχμ αουείχμ ςχμ δημξρίχμ
σπηοεριώμ και ΝΠΔΔ»
3. Σιπ διαςάνειπ ςξσ Π.Δ. 1258/1981 ΥΔΚ 309/Σ.Α/ 16.10.1981 «Πεοί εκκαθαοίρεχπ ςχμ αουείχμ ςχμ
Νξρηλεσςικώμ Ιδοσμάςχμ, ςχμ ιδοσμάςχμ Κξιμχμικήπ Ποόμξιαπ και ςχμ ρυξλώμ εκπαιδεύρεχπ μξρηλεσςικξύ
ποξρχπικξύ (Ν.Π.Δ.Δ.), αομξδιόςηςαπ Τπξσογείξσ Κξιμχμικώμ Τπηοεριώμ»
4. Σημ αοιθμ.917/36/30-11-2017 (ΑΔΑ: 73ΑΞ46907Υ-ΗΛ6) Απόταρη Δ.., ρύμτχμα με ςημ ξπξία
απξταρίρςηκε η διεμέογεια Πλειξδξςικήπ ποόρκληρηπ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ με ςη ρσλλξγή κλειρςώμ
ποξρτξοώμ, από σπξφητίξσπ αμαδόυξσπ για ςημ «Αμάδεινη αμαδόυξσ για ςημ αρταλή παοαλαβή,
καςαρςοξτή και αμακύκλχρη Ιαςοικώμ Αουείχμ (ακςιμξγοατικώμ τιλμ)»
με κοιςήοιξ αμάθερηπ ςημ
σφηλόςεοη ςιμή αμά κιλό.
ΑΠΟΥΑΘΕΟΤΛΔ
Ποξρκαλξύμε ςξσπ εμδιατεοόμεμξσπ μα σπξβάλλξσμ γοαπςέπ ποξρτξοέπ για ςημ :
Αρταλή παοαλαβή, μεςατξοά, καςαρςοξτή και αμακύκλχρη ςχμ ιαςοικώμ τακέλχμ πξσ τσλάρρξμςαι
ρςξ Αουείξ ςξσ Μξρξκξμείξσ (Ακςιμξλξγικώμ τιλμ).
Ιοιςήοιξ αμάθερηπ ςημ σφηλόςεοη ποξρτεοόμεμη ςιμή.
Σξ κείμεμξ ςηπ ποόρκληρηπ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ είμαι αμαοςημέμξ ρε ηλεκςοξμική μξοτή ρςημ
ιρςξρελίδα ςξσ Νξρξκξμείξσ (www.trikalahospital.gr).
ΦΡΟΜΟ ΙΑΘ ΣΟΠΟ ΙΑΣΑΗΔΖ ΣΩΜ ΠΡΟΥΟΡΩΜ
Οι ποξρτξοέπ θα καςαςίθεμςαι ή θα παοαλαμβάμξμςαι (αμ απξρςέλλξμςαι ςαυσδοξμικά) ρςημ ΓοαμμαςείαΠοχςόκξλλξ ςξσ Γ.Ν.Σοικάλχμ, μέυοι ςημ ΣΡΘΣΖ 03-04-2018 και ώοα 14:00 μμ., μέρα ρε κλειρςό
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ρτοαγιρμέμξ τάκελξ και απαοαίςηςα θα αματέοξσμ ςημ λένη ΠΡΟΥΟΡΑ, ςημ επχμσμία ςξσ Νξρξκξμείξσ,
ςξμ ςίςλξ ςηπ ποόρκληρηπ εμδιατέοξμςξπ , ςημ καςαληκςική ημεοξμημία (ημεοξμημία λήνηπ σπξβξλήπ ςχμ
ποξρτξοώμ), ςα πλήοη ρςξιυεία ςξσ απξρςξλέα (ξδόπ, αοιθμόπ, ςηλ. και κλπ) ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 92 ςξσ
μ. 4412/8-8-2016 (ΥΔΚ 147/ς.Α΄/16).
Οι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμόμεμα ρε ασςά ρςξιυεία ρσμςάρρξμςαι ρςημ Δλλημική γλώρρα ή ρσμξδεύξμςαι
από επίρημη μεςάτοαρη ςξσπ ρςημ Δλλημική γλώρρα.
ςξμ τάκελξ με ςημ έμδεινη «Οικξμξμική Ποξρτξοά», θα ςξπξθεςξύμςαι ςα ξικξμξμικά ρςξιυεία ςηπ
ποξρτξοάπ χπ ενήπ:
θα αμαγοάτξσμ ςιμή (με και υχοίπ ΥΠΑ) ρε ΔΤΡΩ / κιλό(kg
Η απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοώμ θα γίμει δημόρια, από ςξ αομόδιξ ρσλλξγικό όογαμξ. Η απξρτοάγιρη ςχμ
ποξρτξοώμ θα γίμει ρςξ Γοατείξ Διαγχμιρμώμ ςξσ Σμ. Ποξμηθειώμ ςξσ Γ.Ν.Σοικάλχμ, ςημ ΣΔΣΑΡΣΖ
04/04/2018, και ώοα 10:00 πμ.
Ο ΑΜΑΔΟΦΟ, επί πξιμή απόοοιφηπ, θα ποέπει μα είμαι κάςξυξπ πιρςξπξίηρηπ – άδειαπ για ρσλλξγή
αμιγώπ ςξνικώμ απξβλήςχμ.
ΘΦΤ ΠΡΟΥΟΡΩΜ
Οι ποξρτξοέπ ιρυύξσμ και δερμεύξσμ ςξσπ διαγχμιζόμεμξσπ επί 180 ημέοεπ από ςημ επξμέμη ςηπ διεμέογειαπ
ςηπ διαδικαρίαπ. Ποξρτξοά πξσ ξοίζει υοόμξ ιρυύξπ μικοόςεοξ ςξσ παοαπάμχ αματεοόμεμξσ απξοοίπςεςαι
χπ απαοάδεκςη.
ΙΑΣΑΒΟΚΖ ΣΘΛΖΛΑΣΟ
Ο πλειξδόςηπ σπξυοεξύςαι μα καςαβάλει ςξ ςίμημα, ρςξ ςαμείξ ςξσ Νξρξκξμείξσ ή ρε Σοαπεζικό λξγαοιαρμό
πξσ θα αμαγοάτεςαι ρςημ ρύμβαρη, μέρα ρςιπ ποώςεπ δέκα (10) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ από ςημ παοάδξρη
ςξσ ποχςόκξλλξσ παοαλαβήπ.
Η καθσρςέοηρη καςαβξλήπ ςξσ ςιμήμαςξπ απξςελεί ξσριώδη λόγξ παοάβαρηπ ςχμ όοχμ ςηπ ρύμβαρηπ και
καςαγγελία ασςήπ.
ΤΙΔΤΑΘΑ/ΠΑΡΑΚΑΒΖ
Ο αμάδξυξπ ποέπει μα ρσρκεσάζει καςάλληλα ςα Ιαςοικά Αουεία, με γμώμξμα ςημ αρτάλεια ςχμ ποξρχπικώμ
δεδξμέμχμ πξσ πεοιέυξσμ, για ςημ αρταλή μεςατξοά ςξσπ. Η παοαλαβή και τόοςχρη ςχμ σλικώμ θα γίμεςαι
με ποξρχπικό ςξσ αμαδόυξσ σπό ςημ επίβλεφη ενξσριξδξςημέμξσ ποξρχπικξύ ςξσ Νξρξκξμείξσ. Η παοαλαβή
ςχμ σλικώμ ποξπ επενεογαρία θα γίμεςαι από ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Νξρξκξμείξσ. Ένξδα ζσγίρεχπ και
ρσρκεσαρίαπ βαοαίμξσμ ςξμ αμάδξυξ.

ΛΔΣΑΥΟΡΑ
Ο αμάδξυξπ είμαι σπεύθσμξπ για ςημ αρταλή μεςατξοά ςχμ σλικώμ ρςημ εγκαςάρςαρη επενεογαρίαπ. Κάθε
σλικό πξσ θα παοαλαμβάμει ξ αμάδξυξπ θα ρσμξδεύεςαι από Δελςίξ Παοαλαβήπ ςξσ αμαδόυξσ, όπξσ θα
αμαγοάτξμςαι ςα ςεμάυια ή ςξ βάοξπ ςχμ σλικώμ. Η επιςοξπή ςξσ Νξρξκξμείξσ θα είμαι παοξύρα ρε κάθε
μέςοηρη ςεμαυίχμ ή ζύγιρη βάοξσπ.
Ο αμάδξυξπ ποέπει μα μπξοεί μα παοαλάβει όλα ςα σλικά, ρε ξπξιαδήπξςε πξρόςηςα. Ο υοόμξπ παοαλαβήπ
για ξπξιξδήπξςε σλικό δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ςιπ 10 εογάριμεπ ημέοεπ εκςόπ και εάμ σπάονει κάπξια
διατξοεςική ρσμτχμία.

Ο ΔΘΟΘΙΖΣΖ
Του Γεμικού Νοσοκομείου Τρικάλωμ

Δο. Δημήςοιξπ Γεχογίξσ Παοθέμηπ
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