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                                           ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάθεση νέων οικονομικών προσφορών προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο 
πίνακας μειοδοτών για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ»

ΣΧΕΤ:  η υπ. αρίθμ. Β21/12η ΣΥΝ/17-5-2017 απόφαση του Δ.Σ.(ΑΔΑ: ΨΧΔ746906Ι-ΗΣΜ)
             

   Σύμφωνα  με  την  παραπάνω σχετική  απόφαση του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  μας,  που  αφορά στην
επικαιροποίηση  του πίνακα αξιολόγησης «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ» για τις
ανάγκες  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  καλείστε να  καταθέσετε  νέα
οικονομική προσφορά με τιμή ίση ή χαμηλότερη του Παρατηρητηρίου Τιμών σε κλειστό φάκελο, μέχρι τη
Δευτέρα  12 Ιουνίου  2017. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών, το χρονικό
διάστημα μέχρι την κατάθεση νέων προσφορών σύμφωνα με τις κατωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες, οι
μειοδότριες εταιρείες οφείλουν να τιμολογούν σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή που διαμορφώνεται την
συγκεκριμένη χρονική στιγμή
  Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που δεν θα καταθέσουν νέα οικονομική προσφορά εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος,   θα συμπεριληφθούν στο νέο πίνακα μειοδοτών με τις τιμές προσφοράς που
έχουν καταθέσει σε προηγούμενη πρόσκληση..
  Για  υλικά  τα  οποία  δεν  έχουν  αξιολογηθεί  τεχνικά  και  επιθυμείτε  να  συμπεριφερθούν  στον
επικαιροποιημένο  πίνακα,  θα  πρέπει  να  κατατίθεται  ξεχωριστός  φάκελος   με  την  ένδειξη  «τεχνική
προσφορά»  προκειμένου  να  αξιολογηθεί  από  την  αρμόδια  επιτροπή.  Η  αξιολόγηση  των  τεχνικών
προδιαγραφών των προηγούμενων υλικών, θα γίνεται μετά από ραντεβού των ενδιαφερόμενων με τα
μέλη της επιτροπής.  
  Επισημαίνεται  ότι    σύμφωνα με την σχετική  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  ο πίνακας θα
ανανεώνεται με την υποχρεωτική κατάθεση νέων προσφορών κάθε έξι (6) μήνες και συγκεκριμένα, οι
προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και Δευτέρα  12 Ιουνίου  2017.
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