401 Γ.Σ.ΝΑ
Γραφείο Προμηθειών
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1)
Στην περίπτωση που η μειοδότρια εταιρεία δεν εκτελέσει το σύνολο
της παραγγελίας στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από το Δελτίο Παραγγελίας,
η παραwελία Θα Θεωρείται άκυρη και το νοσοκομείο Θα προχωρεί στην προμήθεια
ειδών από την αμέσως επομένη εταιρεία χωρίς άλλη ειδοποίηση.

2)

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις

των Διεθνών και Ευρωπα.ι.κών προτύπων και να φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση
CΕ.

3)
Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς Ref Νο,
ΕΚΑΠΤΥ, GΜDΝ, e-ΜDR και cΡν.
4)
Επιπλέον, εφόσον είναι δυνατό, να διαθέτουν έγκυρο κωδικό GΤΙΝ
(GΙοbαι Τrαde Ιtem Νυmber, πρώην ΕΑΝ/υρc), καταχωρημένο στο Διεθνές Μητρώο
Έγκυρων Κωδικών GS1 GΕΡ|R (www.geρίr.οrg), για κάθε επίπεδο συσκευασίας
(κατ' ελάχιστο σε μονάδα και κουτί).

α.

Να αναγράφονται τα στοιχεία παρτίδας του είδους [κατ'

ελάχιστο ο αριθμός πCιρτίδας (ΒαtCh/Lοt), και η ηιJερομηνία λήξης (Εχρίry

Date)] καθώς επίσης και ο κωδικός GΤΙΝ, να αναγράφονται επί της
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επιπλέον στοιχείο όπως ημερομηνία παραΥωγής, σειριd'κός αριθμός,
περιεχόμενη
κλπ.
•γ. ' ποσότητα,
-Γ;τρό;:χ;ΟΛογικά
πρdΓόντα ποJ διαθέτουν-'κωδικό υDΙ
(υnίqυe Deνίce Ιdentίfίcειιίοn) και φέρουν ε*ί της συσκευασίας τους ανdλογη

σήμανση bαrcοde, πληρούν αυτομάτως τις ανωτέρgω προδιαΥραφές.
δ.
Οι προδιαγραφές διdσταση!ς των σωμβόλων barcodes,
ποιότητας εκτύπωσης των συμβόλων και Θέσης σήμανσης σιη συσκευασία να
είναι συμβατές με αυτές που ορίζονται από τις Γενικές Προδιαγραφές του GS1.

5)

Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις τιμές σας σύμφωνα με το

Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ' όσον υπάρχει αντιστοίχιση), οι οποίες δεν

μπορεί να υπερβαίνονται.
6)
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός παραγγελίας και
το ελάχ1στο χρον1κό δ1άστημα παράδοσης τους από την ημέρα λήψης της
παραγγελίας.

7)

Να υποβληθούν:
α.

Π1στοπο1ητικό της κατασκευάστριας ετα1ρείας για την

εξουσ1οδοτημένη διακίνηση των προ.1.όντων (δέσμευση προμηθειας της
κατακυρωθείσας ποσότητας σύμφωνα με την εκάστοτε τοποΘετηση
παραγΥελίας, ιχνηλασιμότητα σε πιΘανή ανάκληση - απόσυρση)
β.

Πιστοπο1ητικό της κατασκευάστρ1ας εταιρείας για την άρτ1α

εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας.

8)

Η ισχύς της προσφοράς παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον

ΕΞΑΜΗΝΗΣ (6 μήνες) διάρκειας.

9)

Η προσφορά σας θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί

αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας ίsυρρ|ίes. Σε περίπτωση που υπάρχει

οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο
διαγωνισμός, προκειμένου να δοθεί παράταση.
10)
Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν μαζί με την προσφορά και
τα πιστοποιητικά σήμανσης CΕ, ΙSΟ 9001, ΙSΟ 13485 και ΚΥΑ 1348 στην
πλατφόρμα ίsυρρ|ίes.

11 )

Η προσφορά σας να κατατεθεί και σε συνημμένο αρχείο.

12)

Το ποσοστό των προβλεπόμενων κρατήσεων που βαρύνουν τον

προμηθευτή ανέρχεται σε 4,15816% επί της καθαρής αξίας.

13)
Η υποβολή οικονομικής προσφοράς και η εκπλήρωση από μέρους
σας της παρούσας προμήθειας, σημαίνει την αποδοχή ανεπιφύλακτα των όρων και
προοποΘέσεων της παρούσας πρόσκλησης.
14)

Στοιχεία Επικοινωνίας: Εmαί1401 ρrοmίthίοn@gmαίι.cοm

Τηλ 2107494056.
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