ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κατερίνη 9-7-2012
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 12175
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
---------------------------------------------Τµήµα
:Οικονοµικό -Γρ.προµηθειών ΠΡΟΣ: 1.ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση :25ης Μαρτίου 102
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 37-ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 60100 Κατερίνη
Τ.Κ.10672
Πληροφ. Σίµου Αν.
2. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
Τηλέφωνο :2351350375
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 45-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
FAX
:2351350102
Τ.Κ.54623
3. ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Αποστολή διακήρυξης διαγωνισµού για δηµοσίευση.
Σας αποστέλλουµε διακήρυξη Τακτικού διαγωνισµού προµήθειας διάφορων προϊόντων
διατροφής για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης –Ψυχιατρικού τοµέα και
παρακαλούµε να την δηµοσιεύσετε στις 13-7-2012. Στην υπηρεσία µας να στείλετε τρία (3)
φύλλα της εφηµερίδας δηµοσίευσης της διακήρυξης µε το σχετικό τιµολόγιο.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Χατζόγλου 9 Τ.Κ.60100 Κατερίνη
2.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τσιµισκή 29 Τ.Κ. 54624 Θεσ/νίκη
3.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ. ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδηµίας 7-9 Τ.Κ. 10671 Αθήνα
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Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ο

Ανοικτό ∆ιαγωνισµό (αρ.16/4-7-2012θέµα 18 ) µε σύντµηση των ηµεροµηνιών λόγω του
κατεπείγοντος, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη προµηθευτή που θα αναλάβει
την προµήθεια διάφορων προϊόντων διατροφής για χρονικό διάστηµα(1)ενός έτους,
συνολικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 225.887,00€ και µε κριτήριο αξιολόγησης την
χαµηλότερη τιµή -πλην των οπωρολαχανικών για τα οποία θα δοθεί ποσοστό % έκπτωσης,
επί της διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης και η κατακύρωση θα γίνει σε εκείνον
που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Οι προσφορές υποβάλλονται και πρωτοκολλούνται στην Γραµµατεία του Νοσοκοµείου στην
ο
οδό 6 χιλ. Κατερίνης –Αρωνά, όπου θα παραλαµβάνονται, µέχρι την 30η Ιουλίου 2012
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:30 π.µ., ή εφόσον αποστέλλονται, θα πρέπει να περιέρχονται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του Π∆ 118/2007, µέχρι την προηγουµένη
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.
η
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του Γ. Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, την 31 Ιουλίου ηµέρα Τρίτη και
ώρα 12.00 π.µ. από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο Γρ. Προµηθειών, όλες τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες 9:00 µε 14:30
και στα τηλέφωνα 2351350353-375.Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τους µειοδότες.
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