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Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η      1  8  /201  3  

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος   για   υποβολή    προσφοράς  για  την 
μεταφορά-συσκευασία και αποστολή εγγράφων  και μικροδεμάτων»

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά:
1. Με την με  αριθμ. πρωτ. 3567/9-5-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1585 Β/10-5-2012), εγκρίθηκε το 
Πρόγραμμα  Προμηθειών  Υπηρεσιών  και  Φαρμάκων  του  έτους  2012,  των  Μονάδων  του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
2. Με την με αριθμ. πρωτ. 5805/8-8-2012 (ΦΕΚ 2309 Β/8-8-2012) απόφαση του Υφυπουργού 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξουσιοδοτούνται οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών 
να καθορίσουν το φορέα διενέργειας για τις προμήθειες, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο 
ΠΠΥΥ 2012.
3. Την με αρ.  πρωτ. 6881/3-10-2012 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας  με θέμα:  «Οδηγίες 
εκτέλεσης  και  εφαρμογής  του  Προγράμματος  Προμηθειών  Υγείας  (Π.Π.Υ.Υ.)  έτους  2012, 
πιστώσεις 2012 και 2013». 
4. Την με αρ. πρωτ. 13134/24-5-2013 απόφαση του Δ/κτή  της 2ης ΥΠΕ «Καθορισμός Φορέα 
υλοποίησης  για  την  διενέργεια  διαγωνισμών  για  την  προμήθεια  υλικών  και  υπηρεσιών,  που 
περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΥ, του 2012» 
5.        Την υπ’αριθμ.14/1-6-2012 (θέμα 64ο) απόφαση του ΔΣ των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων, 
Γ.Ν.  Μυτιλήνης  «Βοστάνειο»  και  του  Γ.Ν.-Κ.Υ.  Λήμνου,  «Εκχώρηση  αρμοδιοτήτων  στον 
Αναπληρωτή Διοικητή και στο Συμβούλιο Διοίκησης του Γεν. Νοσοκομείου-Κ.Υ. Λήμνου»
6. Την αριθμ. 25/23-7-2013 (θέμα 4ο) απόφαση ΣΔ του Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου.

Προκηρύσσει διαγωνισμό

«Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  υποβολή   προσφοράς για την  μεταφορά-
συσκευασία και αποστολή εγγράφων και μικροδεμάτων του Νοσοκομείου»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μεταφορά των εγγράφων και δεμάτων του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα θα μεταφέρονται έγγραφα 
σημαντικού περιεχομένου (ανεξαρτήτου προορισμού) καθώς και δέματα βάρους 0,500 - 1,00 - 2,00 
- 5,00 – 10,00  κιλά και άνω και επιστροφή των αριθμών πρωτοκόλλων.  
Η  μεταφορά  θα  πραγματοποιείται  σε  εργάσιμες  ημέρες,  εκτός  ειδικών  περιπτώσεων   σε 
Σαββατοκύριακα ή άλλες αργίες. 
Η εταιρεία να καταθέσει έγγραφο με τους γενικούς όρους ανάληψης μεταφοράς
Προϋπολογισμός δαπάνης:  16.330,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.
Η  κατάθεση  των  προσφορών  θα  γίνεται στο  Γραφείο  Προμηθειών  του Νοσοκομείου   έως  και 
την  29η Μαρτίου, ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 15:00.
Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  είναι  εκπρόθεσμες  και 
επιστρέφονται  χωρίς  να  αποσφραγισθούν.
Λαμβάνοντας  υπόψη το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός  Προμηθειών 
Δημοσίου (Κ.Π.Δ) Άρθρο 10 Προθεσμίες διαγωνισμών παράγραφος 6. «Κατά το χρονικό διάστημα 
από 5 έως 20 Αυγούστου δεν προκηρύσσονται και δεν διενεργούνται διαγωνισμοί. Επίσης, κατά το 
ίδιο διάστημα, δεν ορίζεται ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.» Το  άνοιγμα 
των  οικονομικών  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  στις 19η  Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11.00 π.μ.   
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Η  προσφορά  πρέπει  να  κατατεθεί  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  που   θα φέρει   τα  στοιχεία  του  
ενδιαφερόμενου   και   την   ένδειξη:   «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   για   την   μεταφορά 
φακέλων  και  μικροδεμάτων   του  Νοσοκομείου .

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας 
του διαγωνισμού, δηλαδή 18-9-2013 ημέρα Τετάρτη. 

Προσφορές  που  θα  παραληφθούν  μετά  το  πέρας  της  ορισθείσας  ημέρας  δε  θα  γίνονται 
αποδεκτές και θα επιστρέφονται με έξοδα του προσφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τη  διακήρυξη από το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου καθώς και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο www  .  limnoshospital  .  gr    
Πληροφορίες   παρέχονται  κάθε  εργάσιμη  ημέρα  και  ώρα  από  το  Γραφείο  Προμηθειών  του 
Νοσοκομείου στο τηλ. 22543-50129. 
H παρούσα έχει σταλεί για δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ   και για ανάρτηση 
στους πίνακες ανακοινώσεων:

1) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου
2) Δήμο Λήμνου
3) Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου

Και στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Λήμνου
Για  ότι  δεν  αναφέρεται  στην παρούσα διακήρυξη  ισχύουν  οι  περί  προκηρύξεων  του Δημοσίου 

Νόμοι και διατάξεις.

                                                                                

                                                                          Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α.
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