
                                                                                             

1 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

Ισάλληλα,      28 / 01 /2019 

Αξηζ. Πξση. :  1308 

 

 

Σκήκα             :    ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  
ΠΡΟ: ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ 
 
          ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
                    gni-hatzikosta.gr 
 
ΚΟΙΝ: 
 

Σαρ. Γ/λζε : Λεσθόξνο Μαθξπγηάλλε 
Σ.Κ. : 450 01 ΙΧΑΝΝΙΝΑ 
Σειέθσλν : 26510 80627                                                                                                                         
Fax : 26510 80626 & 29470 
Email : promithies@gni-hatzikosta.gr  

ΘΔΜΑ:  

 

Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος  με ηην διαδικαζία ζσλλογής προζθορών  για ηην 
προμήθεια άκρως απαραίηηηων ειδών σγειονομικού σλικού για διάθορα ημήμαηα  ηοσ Νοζοκομείοσ 

ΥΔΣ: α. Ν.4412/16 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο θείκελεο λνκνζεζίαο 

 β. Σν  αξηζκ. 3578-3589/15-11, 3771/16-12,3784/17-12-18, 3899/9-01,3910/10-01-19,αηηήκαηα ηεο  ΜΔΘ. 

 
Πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν καο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ, κε ζπιινγή πξνζθνξώλ θαη θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή άλεπ ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά, ησλ εηδώλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα, άθξσο 
απαξαίηεησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 30-01-2019 , 
ημέρα TΔTAΡΣΗ και ώρα 11:00  π.μ.    
Προζοτή : Οι προσυορές θα γίνοσν ηλεκτρονικά μέσω πλατυόρμας ιSupplies της εταιρείας ISMART PC με 

τοσς όροσς και προϋποθέσεις ποσ αναγράυονται σε αστό. 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ :   ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΤΛΙΚΟ 

                                   
                   ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 13% (Α/Α 4-10-11) & 24% = 16.281,7€ 

 
 
ΗΜΔΙΩΗ : Σα είδε λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα ΔΝΣΟ 3-5εκέξσλ από ηελ εκέξα παξαγγειίαο. 

Θα ππνγξαθεί ζύκβαζε κε ηνλ κεηνδόηε πξνκεζεπηή γηα πνζό άλσ ησλ 2.500€ κε ΦΠΑ θαη ε δηάξθεηα ηζρύνο  
ησλ παξαγγειηώλ ζα είλαη κέρξη απνξξόθεζεο ησλ πνζνηήησλ θαη όρη πιένλ ησλ 6+2 κελώλ.    

 
 
 

Α/Α KΩΓΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-
ΜΔΙΟΤ                               Δ Ι Γ Ο  

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ/
ΣΔΜ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ  
ΓΑΠΑΝΗ 
ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

1 012999166 Kαζεηήξεο swan-ganz  8fr 5 140,0 700,0 

2 010101016 Αξηεξηαθόο θαζεηήξαο κε δηαθόπηε ξνήο 20-22G 900 0,8 720,0 

3 
013509147 

Μνξθνκεηαηξνπέαο κε δηπιό ζύζηεκα  έθπιπζεο & ελ 
ζεηξά ζύξηγγα 24inc 220 21,0 4.620,0 

4 064000035 Eπηζέκα  πδξνηξηρνεηδηθό 20Υ20 κε ίλεο πνιπκεξνύο 
θπηηαξίλεο γηα απνξξόθεζε πςεινύ εθηδξώκαηνο   

 
160 

 
13,17 2.110,0 

5 013510634 Πξνέθηαζε-εηδ.ζπζθεπή 3απιώλ 13cm κε πεξηζηξ/λν luer 
lock 

 
250 4,7 1.175,0 

6 013510501 πλδεηηθό αζθαιείαο 3way κε ελζσκ.βαιβίδα θιεηζηνύ 
ζπζηήκαηνο γηα ρξήζε 7εκεξώλ νπδέη.παιηλδξόκεζεο  

300 1,95 585,0 

7 013510518 Πνιύβξπζα έγρπζεο 3 ζηξνθίγγσλ γηα ρξήζε 7εκ. κε 
μερσξηζηέο ρξσκαη.ελδείμεηο & αληηκηθξνβηαθέο. δηαθαλείο 
βαιβίδεο αζθαιείαο 

70 9,5 665,0 

8 013510500 Πνιύβξπζα έγρπζεο 5 ζηξνθίγγσλ γηα ρξήζε 7εκ. κε 
μερσξηζηέο ρξσκαη.ελδείμεηο & αληηκηθξνβηαθέο. δηαθαλείο 
βαιβίδεο αζθαιείαο 

90 13,8 1.245,0 

9 012406001 πζθεπή παξνρεηεπζεο ζώξαθα  3ζαιάκσλ 20 17,3 350,0 

10 013510633 Δπίζεκα πνιπνπξεζάλεο  απηνθ. ζηήξημεο & πξνζηαζίαο 
θεληξ.θαζεηήξα κε ελζσκ. ζήθε θάιπςεο απιώλ ηνπ 
10Υ12cm 

 
300 

 
0,35 

 
105,0 

11 013510632 Δπίζεκα πνιπνπξεζάλεο ζπγθξάηεζεο θιεβνθ/ξα κε 
εγθνπή 7Υ9cm  

200 0,17 35,0 

12 013510094 Καζεηήξαο κεξηαίαο αξηεξίαο κε νδεγό 20G 8cm 30 10,4 315,0 

13 013509920 Καζεηήξαο Klerf ιήςεο βξνγρηθώλ εθθξηζεσλ  20ml 900 0,78 705,0 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 13.330,0 
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Πξνο απόδεημε ηεο κε  ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ 

παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο ειεθηξνληθά, να μας αποστείλετε 
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ππνρξεσηηθά:  α. Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: 1) ζηηο 

πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ(Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),  ηνπο δηαρεηξηξηζηέο, 2) ζηηο πεξηπηώζεηο (Α.Δ.),  
ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γ..  β. Φορολογική ενημερόηηηα(εθηόο είζπξαμεο)                   
γ. Αζθαλιζηική ενημερόηηηα (γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο)  δ. Γ.Δ.ΜΗ. ηζρύνπζαο εθπξνζώπσλ (πνπ πξνθύπηνπλ 

ηα κέιε ηνπ Γ. ή δηαρεηξηζηέο). 
                                                                                                                  
 

        Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ   
            
 
 
                                          ΚΑΡΒΟΤΝΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 


