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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                   Αίγην     24 / 01 / 2019 
   ---------------------------------------                                                                             Αξ. Πξωη. : 745 
6

ε
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ                         
ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ      
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ        
                                                                                                        ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Σκήκα: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ (Γξ. Πξνκεζεηώλ)                             
Σαρ. Γ/λζε: Άλσ Βνπισκέλν                                                       
Σ.Κ.: 25100  ΑΗΓΗΟ 
Πιεξνθνξίεο : Π. Φξάγθνο 
Σει:    26910 59438   
Fax :  26910 21705            
E-mail: logistirio3@gnaigio.gr  

                                               

1ε ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Αθνύ ιάβακε ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95, ηνπ Ν.2362/95(άξζξν83), ηνπ Π.Γ.118/07 όπνπ θαηά πεξίπησζε κλεκνλεύεηαη,  ηνπ 

Ν.3329/05, ηνπ Ν.3527/07, ηνπ Ν.3580/07, ηνπ N.3867/2010, ηνπ Ν.3861/2010, ηνπ Ν.3918/2011 & N.4412/2016. 

2. Σελ αξηζ. 10002951/26-10-2018 αίηεζε πξνκήζεηαο ηνπ ηκήκαηνο ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 

 

       Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αλαηνιηθήο Αραΐαο πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ζπιινγή 

ηερληθννηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αηγίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αλαηνιηθήο 

Αραΐαο.  

Α/Α Πεξηγξαθή Είδνπο Πνζόηεηα 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

                  ΜΕ ΦΠΑ 

  1 
ΦΑΛΗΓΗ ΗΣΧΝ METZENBAUM-NELSON (ΚΤΡΣΟ-ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ ΜΔ ΑΜΒΛΔΑ  

ΥΔΗΛΖ 18cm) 
        5 124,00€ 

  2 
ΦΑΛΗΓΗ ΗΣΧΝ METZENBAUM-NELSON (ΚΤΡΣΟ-ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ ΜΔ ΑΜΒΛΔΑ  

ΥΔΗΛΖ 20cm) 
       15 446,40€ 

  3 
ΦΑΛΗΓΗ ΗΣΧΝ METZENBAUM-NELSON (ΚΤΡΣΟ-ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ ΜΔ ΑΜΒΛΔΑ  

ΥΔΗΛΖ 23cm) 
       10 372,00€ 

  4 
ΦΑΛΗΓΗ ΗΣΧΝ METZENBAUM-NELSON (ΚΤΡΣΟ-ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ ΜΔ ΑΜΒΛΔΑ  

ΥΔΗΛΖ 25cm) 
       32 119,04€ 

  5 ΦΑΛΗΓΗ ΡΑΜΜΑΣΧΝ Ζ ΓΑΕΧΝ ΑΜΒΛΤ ΚΤΡΣΟ 14,5cm        20 297,60€ 

                                                                                                                           ΤΝΟΛΟ  1.359,04 € 

 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 
1. Σα πξνζθεξόκελα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα (Stainless Steel) γηα ηαηξηθό 

εμνπιηζκό πνπ ε ζύζηαζε ηνπ, λα ζπκθσλεί θαηαζθεπαζηηθά κε ηα Γηεζλή DIN 17442/ISO 7153 θαη αληέρνπλ ζηελ  

απνζηείξσζε θαη ζηελ πνιιαπιή ρξήζε ηνπο. Να αλαθεξζεί ε ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο ζε θιίβαλν αηκνύ  134
o 

C γηα θάζε 

εξγαιείν.  

2. Σα πξνζθεξόκελα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία λα θέξνπλ ραξαγκέλα ζην κέηαιιό ηνπο: ην ζήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ, ηνλ θσδηθό 

αξηζκό ηνπ εξγνζηαζίνπ (part number) θαζώο επίζεο θαη ην CE MARK, ηελ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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3. Σα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία λα είλαη απνιύησο εγγπεκέλα γηα ην αηξαπκαηηθό θηλίξηζκά ηνπο, ηε ζσζηή επζπγξάκκηζε ησλ 

ζθειώλ ηνπο, ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ αξζξώζεώλ ηνπο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη καιαθό άλνηγκα, ζηαζεξό θαη ηζρπξό θιείζηκν 

ζε ιαβίδεο θαη βεινλνθάηνρα (ώζηε λα κελ ζηξίβνπλ νη βειόλεο).  

4. Σα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία λα είλαη καη, ώζηε λα κελ αληαλαθινύλ ζην θσο ηεο ρεηξνπξγηθήο ιπρλίαο θαη λα παξεκπνδίδνπλ ηελ 

όξαζε ηνπ ρεηξνπξγνύ. 

5. Σα εξγαιεία λα θέξνπλ ραξαγκέλα ζην κέηαιιν ηνπο :  

• ήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ (factory mark).  

• Κσδηθό αξηζκό εμαξηήκαηνο (part number).  

• Σνλ αξηζκό θύιινπ (serial number).  

• ήκαλζε CE (έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο). 

6. Να δίλεηαη εγγύεζε 2 εηώλ ηνπιάρηζηνλ. Να θαηαηεζεί αλάιπζε εγγύεζεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ. 

7. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ηεο εηαηξείαο γηα άκεζε ζπληήξεζε ησλ εξγαιείσλ ζηελ ρώξα καο 
 
 
 
Κξηηήξην θαηαθύξωζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή.  

Παξάδνζε ηωλ πιηθώλ ζην λνζνθνκείν κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή 

ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη λα αλαθέξνπλ εάλ δηαζέηνπλ ηα πιηθά εηνηκνπαξάδνηα 

Σν ζύλνιν ηεο πξνζθνξάο, ζε θακία πεξίπηωζε δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηνλ ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό  

γηα ην ζύλνιν ηωλ εηδώλ 

   

ηελ πξνζθνξά απαξαίηεηα ζα αλαθέξνληαη: 

 ν θωδηθόο πξνϊόληνο ( product ID) πνπ έρεη δνζεί απ’ ην ΕΚΑΠΣΤ   

 θωδηθόο GMDN 

Οη ηηκέο ηωλ πξνζθεξόκελωλ εηδώλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο ηηκέο ηωλ εηδώλ γηα όζα ππάξρνπλ ζην 
παξαηεξεηήξην ηηκώλ. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θωδηθόο ηνπ είδνπο ζην 
Παξαηεξεηήξην Σηκώλ.  

ε πεξίπηωζε πνπ ην πξνζθεξόκελν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, δεηείηαη ε 
ππνβνιή Τπεύζπλεο Δήιωζεο  ηεο παξ.4 ηνπ Ν. 1599/1986, όπωο εθάζηνηε ηζρύεη ζηελ νπνία πξέπεη λα δειώλεηαη όηη 
ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ.    

 
Οη ηερληθννηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ή ζα απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην Πξσηόθνιιν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ή ζην fax 26910 21705, κε ηελ έλδεημε <<ΠΡΟΦΟΡΑ>>, ηνλ αξ. πξση. ηεο πξόζθιεζεο θαη ην ζέκα ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, κέρξη 30 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ  2019, εκέξα ΣΕΣΑΡΣΗ θαη ώξα 14.00 π.κ.  

 

Ζκεξνκελία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή είλαη ε 31 
ε
 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019, εκέξα ΠΕΜΠΣΗ θαη 

ώξα 11.00 π.κ. 

  
                                                                                                                 Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
                                                                                                                           α/α 
 
 
 
                                                                                                            ΛΔΣΑ ΚΧΝ/ΝΟ 
                                                                                                                       Γ.Η.Τ. 
                                                                                                          

                                                                                                                                   

                                                                                                                             

  
 
                                                                                                                                 

 
 


