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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

  

         Ισάλληλα,        04 / 02 /2020 

          Αξηζ. Πξση. : 1827 

 

 

Σκήκα             :    ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ  
ΠΡΟ: ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ 
 
          ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
                    gni-hatzikosta.gr 

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

 
 ΚΟΘΝ: 

ΘΕΜΑ:  

 

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

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

 β. Σα αξηζκ. 6145/13-01, 565/14-01, 6221/21-01 6264/24-01, 6314/30-01-20 αηηήκαηα ησλ:  Aπνζηείξσζε, , 

XEIΡ/ΡΓEIO, ΟΡΘ/ΚΗ, ΣΕΙ,ΑΙΘ.ΣΟΚΕΣΧΝ. 
 
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 06-02-2020 , 
ημέρα ΠΕΜΠΣΗ και ώξα 12:00  π.κ.    
Προζοτή : Οι προσυορές θα γίνοσν ηλεκτρονικά μέσω πλατυόρμας ιSupplies της εταιρείας ISMART PC με 
τοσς όροσς και προϋποθέσεις ποσ αναγράυονται σε αστό. 
Υποτρεωτική ανάρτηση τοσ κωδικού εμπορίου προιόντος & αριθμό ΕΟΦ (στη στήλη στόλια). 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ :   ΤΓΕΘΟΝΟΜΘΚΟ  ΤΛΘΚΟ 

Α/
Α 

KΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-
ΜΕΙΟΤ                             ΕΙΔΟ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ  
ΔΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ 

1 010307044 Θήθε απνζηείξσζεο απηνθ/ηε  90Υ260mm 10.000 0,015 150,0 

2 013509645 Θήθε απνζηείξσζεο  απηνθ/ηε  130Υ280mm 40.000 0,0218 880,0 

3 010307009 Θήθε απνζηείξσζεο  απηνθ/ηε  200Υ350mm 25.000 0,043 1.075,0 

4 013510142 Θήθε απνζηείξσζεο  απηνθ/ηε  300Υ470mm 10.000 0,076 760,0 

5 011002002 Υαξηί απνζηείξσζεο 120Υ120mm κπιέ ή πξάζηλν 2.000 0,247 495,0 

6 062000004 Γάληηα νξζνπεδηθά απνζη/λα θαθέ ρξώκαηνο εληζρπκέλα 5.000 0,39 1.950,0 

7 070000005 Σαηλία θινπνξεζθίλεο 3.000 0,08 240,0 

                           ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 5.550,0 
 

                                                             ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 24% = 6.882,0 € 
 
ΗΜΕΘΩΗ : Σα είδε λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα ΕΝΣΟ 3-5 εκέξσλ 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.    

      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. σπεύθσνη δήλωζη ποινικού μηηρώοσ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: 1) ζηηο  

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

 
 
    Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟΤ  

     
 
                                                                                                                              ΠΤΡΘΔΩΝ  ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ 
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