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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

         Ισάλληλα,        23 / 05 /2018 

          Αξηζ. Πξση. : 7110 

 

 

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  

 ΚΟΙΝ: 
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. Σα αξηζκ. 2480/20-04, 2560/07-05, 2465-2476/19-04, 5699/26-4, 2401/5-04-18 αηηήκαηα ησλ Υεηξνπξγείνπ. 

 
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 29-05-2018 , 
ημέρα  ΣΡΙΣΗ και ώξα 10:00  π.κ.    
Προζοτή : Οι προζθορές θα γίνοσν ηλεκτρονικά μέζω πλαηθόρμας ιSupplies ηης εηαιρείας ISMART PC με 
ηοσς όροσς και προϋποθέζεις ποσ αναγράθονηαι ζε ασηό. 
Υποτρεωηική ανάρηηζη ηοσ κωδικού εμπορίοσ προιόνηος & αριθμό ΕΚΑΠΤΥ (ζηη ζηήλη ζτόλια). 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ :   ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΤΛΙΚΟ 

Α
/
Α 

KΩΓΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-
ΜΔΙΟΤ                               ΔΙΓΟ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ  
ΓΑΠΑΝΗ 
ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

1 013510114 Κάιπκκα αθηηλνινγηθνύ κερ/ηνο C-ARM 500 3,0 1.500,0 

2 NEO EIΔΟ Κάιπκκα ρεηξνπξγ. Καξέθιαο 35Υ80cm 200 1,5 300,0 

3 NEO EIΔΟ Κάιπκκαηα πνδηώλ αζζελνύο 3ply απνζη/λα γηα 
ιαπαξνζθ.επεκβάζεηο κεγαιπηεξν από 60Υ120cm 

200 2,5 500,0 

4 062000004 Γάληηα απνζη/λα νξζνπεδηθά  Νν  7,5-8  2.000 0,58 1.160,0 

5 013509581 Μάζθα ρεηξ/νπ κε πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα  100 0,47 50,0 

6 012499001 εη εηδηθό γηα αηκνξξνηδεηθηνκή (αλαζηνκσηήξαο 33mm κε 
2 επηπιένλ θιηπ ζε θάζε αλαζη.γξακκή γηα θαιύηεξε 
αηκόζηαζε) 

7 346,5 2.430,0 

7 013510424 Πηζηόλη αλαβνινηνκήο  από ηεθιόλ & πιαηίλα 5 99,0 500,0 

8 013510354 Φξέδα θνπήο θαξβηδ.cross-cut 5mm 1 169,4 170,0 

9 070100112 Πιέγκα 10X15cm 3D κνλόθισλνπ πνιππξνππιελίνπ κε 
εηδηθό ζρήκα γηα δεμηά ηνπνζέηεζε ρσξίο κεραληθή 
θαζήισζε (κε εηδηθή επεμεξγαζία πεξηκεηξηθά ώζηε λα 
δηαηεξεί ην 3D ζρήκα) 

1 342,0 350,0 

10  Λαπαξνζθνπηθό θαζεισηηθό γηα ην παξαπάλσ πιέγκα κε 
θιηπο από αηζάιη 

1 260,0 260,0 

11 013510358/ 
59 60/611 

Παξνρεηεύζεηο θιεηζηνύ  ηύπνπ-θπζαξκόληθα 
 Νν12-18 

840 2,2 1.850,0 

                           ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 9.070,0 

                                                 ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ  24% = 11.246,8 € 
 
ΗΜΔΙΩΗ : 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 αποζηείλεηε ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ππνρξεσηηθά:  α. Απόζπαζμα 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.Δ.ΜΗ. εθπξνζώπεζεο(πνπ πξνθύπηνπλ ηα κέιε ηνπ Δ. ή δηαρεηξηζηέο).  

    
 Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
  

                                                                                                                              ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 

mailto:promithies@gni-hatzikosta.gr

