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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

  

Θσάλληλα,      16 /05 /2017 

Αξηζ. Πξση. : 6419 

 

 

Σκήκα             :    ΠΡΟΜΗΘΕΘΧΝ  
ΠΡΟ: ΤΠΟΦΗΦΘΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ 
 
          ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 
                    gni-hatzikosta.gr 

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

 ΚΟΗΝ: 
 

ΘΔΜΑ:  

 

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

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

 β. Σν  αξηζκ. 5412 /27-04, 5075/19-04, 5970/8-05 & 6509/17-05-17 αηηήκαηα ησλ: Φαξκαθείν, 

Υεηξνπξγείνπ,Oξζ/θήο & Δηαρ/ζεο. 
 
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 22-05-2017 , 
ημέρα ΓΔΤΣΔΡΑ  και ώρα 10:00  π.μ.    
Προζοτή : Οι προσυορές θα γίνοσν ηλεκτρονικά μέσω πλατυόρμας ιSupplies της εταιρείας ISMART PC με τοσς όροσς και 
προϋποθέσεις ποσ αναγράυονται σε αστό.  
Υποτρεωτική ανάρτηση τοσ κωδικού εμπορίου προιόντος & αριθμό ΕΚΑΠΤΥ (στη στήλη στόλια). 
 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ :   ΔΠΗΓΔΜΗΚΟ  ΤΛΗΚΟ 
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ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ  
ΓΑΠΑΝΖ ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 

1 1ΖΑΑ00001/2/7 ΓΑΕΑ ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΖ 10Υ20CM από 100% 

νμπδ.αλαγγελεκέλε θπηαξξίλε      
230  5,62 1.300,0 

2 013510521 ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΔΛΖ γηα επίζρεζε κεγάισλ αηκνξξαγηώλ  3 286,9 870,0 

3  ΔΠΗΓΔΜΟ ΑΤΣΟΚ. ΑΠΟΣ. ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ 
ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΟ 10Υ30cm 

500 0,1 50,0 

4  ΓΑΕΑ ΑΠΛΖ 10Υ10cm 8ply 2.000 0,012 40,0 

5 071100002 ΓΑΕΑ ΑΠΛΖ 10cm Υ 100m   80.000 0,1 8.000,0 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΥΩΡΗ ΦΠΑ 2.260,0 

 
                                                   H ζπλνιηθή δαπάλε ηεο παξαπάλσ δηαπξαγκάηεπζεο είλαη κε ΦΠΑ 13%  =  2.508,6 € 
 
ΖΜΔΗΩΖ : Σα είδε λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα ΕΝΣΟ 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.    

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. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: 1) ζηηο 

πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκδέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.),  ηνπο δηαρεηξηξηζηέο, 2) 
ζηηο πεξηπηώζεηο αλώλπκσλ εηαηξεώλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ.   β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.    γ. Αζθαιηζηηθή ελήκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 
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