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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

Ισάλληλα,      14 /06 /2017 

Αξηζ. Πξση. : 8335 

 

 

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. Σν  αξηζκ. 6059/9-05,6624/18-05,6962-3/24-05,7721/31-05,7595/1-06,7709/2-06-17 αηηήκαηα ησλ: 

Υεηξ/ξγείνπ,ΣΕΠ, ΣΕΙ, Μ/Κ. 

 
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 19-06-2017 , 
ημέρα ΓΔΤΣΔΡΑ και ώρα 10:00  π.μ.    
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 
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KΩΔΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-
ΜΕΙΟΤ                               ΕΙΔΟ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 
ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

1 013509877 TEST STREP  A+ RADID 200 1,15 230,0 

2 013509996 Eλδνηξαρεηαθόο ζσιήλαο εληζρπκέλνο παξ.ιαξπγγ.λεύξσλ  10 550,0 5.500,0 

3 0119991720
11999175 

Λαβίδα ειεθηξνζπγθόιιεζεο & δηαηνκήο αγγείσλ κε 
ζηπιενύ  20 & 37cm δηακ.10mm κε θιείδσκα ρεηξνιαβήο & 
ελζσκαησκέλν θαιώδην 

10 678,0 6.780,0 

4 070100104 Πιέγκα βνπβσλνθήιεο εκηαπνξξνθήζηκo 12Υ8  από 
κνλόθισλν πνιπεζηέξα & απνξξνθήζηκα άγθηζηξα από 
πνιπγαιαθηηθό νμύ ρσξίο αλάγθε θαζήισζεο κε ξάκκα ή 
ζπξξαπηηθό θαζήισζεο 

20 220,0 4.400,0 

5 070100018 άθνο πεξίδεζεο από πνιπγιαθηίλε δηαζη. 26X30cm 2 243,8 490,0 

6 010101109 Καζεηήξεο folley 2way 100% ζηιηθόλεο No 18 100 5,46 550,0 

7 013509059 Πξνθπιαθηηθά κ.ρ. αηνκ.ζπζθεπαζίαο ρσξίο ιηπαληηθή 
νπζία  

3.000 0,07 220,0 

8 013509183 Ράβδνο ξήμεο ακληαθήο κεκβξάλεο 100 1,49 150,0 

9  Δηαζεξκίεο κ.ρ. νθζαικνινγηθέο κε ζηπιεό high 20 16,5 330,0 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 18.650,0 
 
                                                    H ζπλνιηθή δαπάλε ηεο παξαπάλσ δηαπξαγκάηεπζεο είλαη κε ΦΠΑ  24%   =  12.158,2 € 
ΗΜΔΙΩΗ : 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, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά ππνρξεσηηθά:  α. Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ. 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. Φορολογική ενημερόηηηα.    γ. Αζθαλιζηική ενημερόηηηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 
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