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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υ.Πε.Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς –Γενικό Νοσοκομείο Θήβας
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Βλασίου Τέρμα,
32100 Λιβαδειά
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
Υπεύθυνος: Νταλιάνη Κων.
Τηλέφωνο: 22610 84267
FAX:
22613 50546
E-mail: diag@levadiahospital.gr

Λιβαδειά 19/03/2019
Αρ. πρωτ.: ΔΣ/295

Προς:
Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Το Γ.Ν. Λιβαδειάς,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του για Παροχή Υπηρεσιών
Στεγνοκαθαριστηρίου, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για χρονικό
διάστημα πέντε (5) μηνών , προβαίνει σε περισυλλογή προσφορών, μέσω της διαδικασίας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι η χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, ως το
επισυναπτόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, μέχρι και την 27/03/2019 και ώρα 12,00 μ., οπότε και θα
γίνει η αποσφράγιση των προσφορών, στα γραφεία του Νοσοκομείου, Τμήμα Προμηθειών, Τέρμα Αγ. Βλασίου Λιβαδειά - Τ.Κ. 32100 ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο, μέχρι την προηγούμενη της
αποσφράγισης, υπεύθυνη πληροφοριών κ. Νταλιάνη Κων/να, τηλ. 22613 50567, e-mail: diag@levadiahospital.gr
Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν Βεβαίωση Εγγραφής στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους
Πίνακας Ειδών
Α.Α.

ΕΙΔΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΣΕΝΤΟΝΙΑ
ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ
ΡΟΜΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΑΥΟ
ΣΕΝΤΟΝΙΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

7.
8.
9.
10.

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ημερησίως/μέγιστη ποσότητα
(περίπου)
140
64
38
24
12
7
26

ΣΥΝΟΛΟ 5/ΜΗΝΟΥ
(περίπου)
11.000
5.400
2.200
2.200
800
650
1.600

ΠΑΝΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
16
900
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ
17
900
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
6
100
Οι ποσότητες των ειδών δύναται να αυξομειώνονται μεταξύ τους ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου
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Ο ανάδοχος μετά την κατακύρωση για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, θα πρέπει να προσκομίσει
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου που να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας .
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται αζημίως για το Νοσοκομείο στην περίπτωση πλήρους λειτουργίας
του πλυντικού συγκροτήματος .

Επισυνάπτονται:
1.Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου Παροχής Υπηρεσιών Στεγνοκαθαριστηρίου
2.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών
ΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Πίνακας Αποδεκτών:
1. STEGNO PLUS ( Μπαλόκας Γεώργιος Χ.)
Τηλ.: 226 10 8 9505
2. ΑΛΦΑ ΘΑΝΑΣΙΑ Γ. ΒΑΙΑ
Τηλ.: 226 10 8 1477
3. STAR CLEANERS (Τράκης Γεώργιος Θ.)
Τηλ.: 226 10 2 4591
4. ΚΡΙΝΟΣ Σταύρακος Αθ. Λουκάς
Τηλ.: 6996906668
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
[ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ]
-Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό του Νοσοκομείου εντός 24 ωρών από της
παραγγελίας και να τον επιστρέψει σ’ αυτό καθαρό, καλά σιδερωμένο και στεγνό.
-Κατά την παράδοση του προς πλύση ιματισμού, πρέπει να συνυπογράφεται εις διπλούν το συνοδευτικό δελτίο
αποστολής των προς μεταφορά και πλύση ειδών ακαθάρτου ιματισμού από αντιπρόσωπο του εργολάβου και αρμόδιο
υπάλληλο πλυντηρίου του Νοσοκομείου και το ένα στέλεχος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα. Τα είδη θα
περιγράφονται όπως και στη σύμβαση που θα υπογραφεί .
-Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον εργολάβο θα γίνεται με έξοδά του και δικά του μεταφορικά μέσα.
-Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει απροφάσιστα ακριβώς τον ιματισμό που παρέλαβε μέσα σε μία εργάσιμη
ημέρα χωρισμένα ανά είδη και συσκευασμένα σε σάκους καθαρούς.
-Επίσης η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 10:00
στον χώρο του πλυντηρίου .
-Η παράδοση των ειδών που θα επιστρέφονται από τον εργολάβο πλυμένα θα γίνεται από υπάλληλο του πλυντηρίου και
θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής τους. Αν κατά την παραλαβή του πλυθέντος ιματισμού διαπιστωθεί ότι
ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί η σιδερωθεί ή στεγνωθεί καλά, θα τα επιστρέφει στον εργολάβο με πρακτικό
επιστροφής για την επανάληψη του πλυσίματος, σιδερώματος ή στεγνώματος.
-Στην περίπτωση αυτή, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει πλυμένα καλά, σιδερωμένα και στεγνωμένα
σε 24 ώρες χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση.
-Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για κάθε χάσιμο η ζημία του ρουχισμού του Νοσοκομείου και υποχρεούται χωρίς καμία
αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ρουχισμού που έχασε η κατέστρεψε. Η ανωτέρω αξία του απολεσθέντος
ιματισμού θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και
απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου.
-Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η ανάμιξη ιματισμού του Νοσοκομείου μας με ιματισμό άλλου
Νοσοκομείου ή χώρου εστίασης ή οτιδήποτε άλλο εξυπηρετεί ο ανάδοχος.
-Σε περίπτωση αργιών απαιτείται άμεση επικοινωνία με την Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού του
Νοσοκομείου για τον καθορισμό της εύρυθμης λειτουργίας. -Η παραλαβή του ακάθαρτου ιματισμού θα γίνεται από τον
χώρο του πλυντηρίου του Νοσοκομείου.
-Η παράδοση του καθαρού ιματισμού θα γίνεται μέχρι τον χώρο του πλυντηρίου του Νοσοκομείου με ευθύνη και
προσωπικό του εργολάβου.
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Β.

ΕΝΤΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΔΡΑ:
ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:

Προς:
Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς.
Υποβάλλω την παρούσα προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών Στεγνοκαθαριστηρίου και δηλώνω ότι αποδέχομαι
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών με τις ακόλουθες τιμές.
Παροχή Υπηρεσιών Στεγνοκαθαριστηρίου

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
5/ΜΗΝΟΥ
(περίπου)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

ΣΕΝΤΟΝΙΑ
ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ
ΡΟΜΠΕΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΑΥΟ
ΣΕΝΤΟΝΙΑ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΠΡΑΣΙΝΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΝΙΑ ΧΕΡΙΩΝ
ΣΕΝΤΟΝΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΑ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

11.000
5.400
2.200

Τεμάχιο
Τεμάχιο

2.200
800

Τεμάχιο
Τεμάχιο

650
1.600

Τεμάχιο
Τεμάχιο

900
900

Τεμάχιο

100

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(προ ΦΠΑ)
(ΜΕ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

Λιβαδειά _________________

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή –Σφραγίδα)
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