KSZ/DSM/ 6 /2020

Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24
zaprasza
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:


Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym;

CPV: 85148000 – 8 usługi analizy medycznej

I.

Oferty mogą składać podmioty będące Świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów
i spełniające wymagania określone w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia
oraz w Zarządzeniach Prezesa NFZ dotyczących warunków udzielania świadczeń.

II.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można pobrać ze strony internetowej www.spskm.katowice.pl
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. 06.11.2020 r.

III.

Oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie Szpitala (budynek nr 6, pokój nr 7).

IV.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.11.2020 r. o godz. 10.00

V.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 20.11.2020 r. o godz. 11.00
(budynek nr 9, pokój nr 2.11).

VI.

Ogłoszenie o

rozstrzygnięciu

konkursu

nastąpi

w siedzibie Udzielającego

Zamówienia

w dniu 26.11.2020 r.
VII.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części,
do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert
w każdym czasie bez podania przyczyny.

IX.

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Udzielającego Zamówienia zasad postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze przewidziane ustawą o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
z późn. zm.).

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 945

