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ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ
Αξιότιμοι συνεργάτες,
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαιτέρως του (ΑΔΑ:7Ω5ΣΟΡΛ0-ΕΟΒ), που
αφορούν στον καθορισμό ανωτάτων τιμών για υγειονομικά υλικά καθώς και ρυθμίσεις για τον
τρόπο προμήθειας αυτών, σας υπενθυμίζουμε ότι το ΝΙΜΤΣ θα αποδέχεται τιμολογήσεις των
ειδών σύμφωνα με τις εκάστοτε ανώτερες τιμές που προκύπτουν από το Παρατηρητήριο Τιμών
του Υπουργείου Υγείας/ΕΠΥ και από την ημερομηνία που αυτό φέρει (τελευταία ισχύουσα
ανάρτηση).
Η εναρμόνιση με την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών είναι υποχρεωτική για όλες τις
προμήθειες του ΝΙΜΤΣ, καθώς οι διατάξεις περί Παρατηρητηρίου Τιμών είναι αναγκαστικού
δικαίου, αποσκοπούν στην εκπλήρωση επιτακτικού σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ενώ όπως
γίνεται δεκτό και από την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε
περίπτωση, ανεξαρτήτως του τρόπου προμήθειας (π.χ. απευθείας αναθέσεις, ονομαστικές
παραγγελίες κ.α.).
Ως εκ τούτου, η απαίτηση απαρέγκλιτης τηρήσεως του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ
είναι αυτονόητη και για τις προμήθειες του ΝΙΜΤΣ υπό το πρίσμα της ίσης μεταχείρισης μεταξύ
ΝΙΜΤΣ, στρατιωτικών νοσοκομείων και των νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Παρακαλούνται όλες οι προμηθεύτριες εταιρείες του ΝΙΜΤΣ σε κάθε τιμολόγηση των υπό
προμήθεια υλικών τους να προσκομίζουν μαζί με το εκδοθέν τιμολόγιο δύο (2) αντίγραφα της
αντίστοιχης σελίδας του Παρατηρητηρίου Τιμών ανά είδος, ενώ αν τα υλικά δεν έχουν ενταχθεί στο
Παρατηρητήριο Τιμών τότε να προσκομίζουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και όχι βεβαίωση.
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν δαπάνες εις βάρος των πόρων του Ιδρύματος με
τιμές ανώτερες των καταχωρημένων στο Παρατηρητήριο Τιμών είναι δυνατή η διόρθωση του
χρηματικού ποσού κατά την εκκαθάριση στο ύψος της αντίστοιχης ισχύουσας τιμής του Π.Τ., κατά
τον χρόνο της προμήθειας.
Ειδικότερα για τις υποβαλλόμενες προσφορές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
CompareOne της CosmoOne (ΑΔΑ: ΩΛΙ6ΟΡΛ0-Α76), οι προμηθεύτριες-εταιρίες να
συμπληρώνουν τα υποχρεωτικά πεδία της εφαρμογής ήτοι κωδικός και ισχύουσα τιμή του
Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. για τα υπό προμήθεια υλικά. Στην υποθετική περίπτωση κατά
την οποία τα υπό προμήθεια υλικά δεν έχουν ενταχθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών τότε να
επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης και όχι βεβαίωση.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και για τις έγκαιρες και έγκυρες ενέργειες σας.
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