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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Η κατάσταση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρ. 11029/5-7-2010 διακήρυξης δημόσιου
μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου που θα
χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Δερβενίου
του Κ. Υγείας
Ξυλοκάστρου.
Το κτίριο που θα ενοικιασθεί πρέπει να είναι ισόγειο ή Α΄ όροφος και να βρίσκεται σε προσιτή θέση
της τέως Κοινότητας Δερβενίου Ευρωστινης Ν. Κορινθίας.
Ο χώρος που θα προσφερθεί πρέπει να πληροί τους όρους για τη λειτουργία του ιατρείου δηλ. (2)
δωμάτια (εξεταστήριο και αίθουσα αναμονής) και βοηθητικούς χώρους (WC και κουζίνα) επιφανείας
τουλάχιστον 57 m2.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα μισθώματα θα καταβάλλονται ανά τρίμηνο και μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του
Νοσ/μείου μέχρι 29/7/2010 ημέρα Πέμπτη & ώρα 14.00 μ.μ
Ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται η 30/7/2010 ημέρα Παρασκευή και από ώρας 11.00 έως
12.00 στα Γραφεία του Νοσοκομείου (αίθουσα διαλέξεων) και ενώπιον τριμελούς επιτροπής.
Οι προσφορές θα περιέχουν απαραίτητα :
Α) Περιγραφή του προσφερόμενου για εκμίσθωση ακινήτου και σχεδιάγραμμα ή σκαρίφημα αυτού.
Β) Το απαιτούμενο μίσθωμα.
Γ) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Δ) Οι προσφορές θα συνοδεύονται από γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης για ποσό ίσο προς το εικοστό
του προσφερόμενου ετήσιου μισθώματος.
Ε) Τίτλοι κυριότητας του προσφερόμενου
Στ)Οικοδομική άδεια ακινήτου.
Η εγγύηση θα επιστραφεί σ΄ αυτόν υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός με την
εγκατάσταση του Περιφερειακού Ιατρείου στο μίσθιο σ΄ όλους τους άλλους που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό μέσα σε πέντε μέρες από της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα ισχύσουν για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών.
Ο εκμισθωτής θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα της δημοσίευσης του διαγωνισμού και όλες τις νόμιμες
κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Για την ακρίβεια
Η Πρ/νη Τμ. Γραμματείας
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