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ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΉΤΟΥ Α.Β.Κ. 186 (ΠΑΛΑΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ 145η/22-06-2017(θέμα 9ο)
(ΑΔΑ: ΩΚ0Π4690ΒΨ-Ρ4Μ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προτίθεται να προβεί στην
ανάθεση, με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών των
«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ»

Προβαίνουμε στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση με πλειοδοσία
του έργου της απομάκρυνσης όλου του άχρηστου κινητού εξοπλισμού, λόγου χάρη κλίνες, σωληνώσεις,
μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό εντός και εκτός του ακινήτου με Α.Β.Κ. 186 (Παλαιό Νοσοκομείο
Γρεβενών), επί της διεύθυνσης Μ. Αλεξάνδρου 69, Τ.Κ. 51100, Γρεβενά, καθώς και του καθαρισμού
αυτού.
Ως ενδεικτική τιμή ορίζεται : 34,00€/τόνος.
Κριτήριο της διαδικασίας όπως αποτελεί η υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

Η διαλογή θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο με δικό του προσωπικό και η επίβλεψη θα γίνει από
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου η οποία υποχρεούται να συντάξει και τα σχετικά
πρωτόκολλά παραλαβής και θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή.
Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο Γραφείο Γραμματείας (πρωτόκολλο) του
Γ.Ν. Γρεβενών, Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100, μέχρι την Παρασκευή 04/08/2017 και ώρα 12:00
σε σφραγισμένο φάκελο, που θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο τίτλος « Πρόσκληση εκδήλωσης
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ενδιαφέροντος για την ανάθεση για τις Υπηρεσίες απομάκρυνσης υλικών του ακινήτου Α.Β.Κ. 186» και
τα στοιχεία του αποστολέα.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται καθ΄οιοδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μας μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο. Ο φάκελος της προσφοράς θα
περιέχει την οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου καθώς και Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,(άρθρο 73 του Ν. 4412/2016) να δηλώνει ο
υποψήφιος ανάδοχος ότι:
1.Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς
τις υποχρεώσεις του και ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής).
2. Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
3. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου
4. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα.
5. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν
γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης του
Νοσοκομείου , στις 07/08/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΗΜΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
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