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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

Ιωάννινα,       11/ 11 /2020 

Αριθ. Πρωτ. :  16867 

 

 

Τμήμα             :    ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 
          ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                    gni-hatzikosta.gr 
 
ΚΟΙΝ: 
 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Τηλέφωνο : 26510 80627                                                                                                                         
Fax : 26510 80626 & 29470 
Email : promithies@gni-hatzikosta.gr  

ΘΕΜΑ:  
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με την διαδικασία συλλογής προσφορών  για την προμήθεια 
άκρως απαραίτητων ειδών υγειονομικού υλικού για διάφορα τμήματα  του Νοσοκομείου 

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 

 β. Το  αριθμ. 9075/30-09, 9415/27-10, 9109/02-10, 9463/30-10-20  αιτήματα της  ΜΕΘ. 

 
Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια ειδών, με συλλογή προσφορών και κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως 
απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία τμημάτων του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 16-11-2020, 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00  π.μ.    
Προσοχή : Οι προσφορές θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας ιSupplies της εταιρείας ISMART PC με 
τους όρους και προϋποθέσεις που επισυνάπτονται συνημμένα σε αυτό. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ 

                                   

                      ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  13%(Α/Α 4) & 24% = 10.301,15 € 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα ΕΝΤΟΣ 3-5ημέρων από την ημέρα παραγγελίας. 
Θα υπογραφεί σύμβαση με τον προμηθευτή με την χαμηλώτερη τιμή για ποσό άνω των 2.500€ με ΦΠΑ και η 

διάρκεια ισχύος των παραγγελιών θα είναι μέχρι απορρόφησης των ποσοτήτων και όχι πλέον των 6+2 μηνών.    
Προς απόδειξη της μη  συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας ηλεκτρονικά, να μας αποστείλετε 
τα παρακάτω δικαιολογητικά υποχρεωτικά:  α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) στις 
περιπτώσεις εταιρειών(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  τους διαχειριριστές, 2) στις περιπτώσεις (Α.Ε.),  
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.  β. Φορολογική ενημερότητα(εκτός είσπραξης)                   
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)  δ. Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπων (που προκύπτουν 
τα μέλη του ΔΣ. ή διαχειριστές). 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   
            
                                            
 
                               ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Α/Α KΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟΥ                               Ε Ι Δ Ο Σ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ/
ΤΕΜ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
1 013509127 

 

KIT πλύσεως στόματος με 2 σωλ.αναρρόφησης με οπές & 
σφουγγαράκι με sodium + στοματικό διάλυμα + ενυδατικό 
στόματος  900 2,7 2.430,0 

2 012499006 Πώματα-καπάκια για 3way αντιμικροβιακά 800 0,6 480,0 

3 
013510500 

Πολύβρυσα έγχυσης 5 στροφίγγων με διαφανείς βαλβίδες 
για χρήση 7ημερών oυδέτερης παλινδρόμησης  180 13,8 2.490,0 

4 012999166 Καθετήρες swan-ganz 7αυλών 110cm 8fr (fso & svo2) 5 175,0 875,0 

5 
013510545 

Σετ πλευριτικής παροχέτευσης 8ch μακράς διάρκειας 
κλειστού κυκλώματος  10 55,0 550,0 

6 013509119 Σετ υποκλειδίου 3 αυλών 7fr 170 5,45 930,0 

7 013509978 Βελόνες  ενδοραχιαίας αναισθησίας τραυματικές Νο 22 600 1,04 630,0 

                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 8.385,0 
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