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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Μεηά ηα κε αξίζκ. 3142/3-4-2019, 3158/10-4-2019 θαη 3154/9-4-2019 αηηήκαηα πξνκήζεηαο εμσζπκβαηηθώλ εηδώλ ηεο 
Γηαρείξηζεο Τιηθνύ γηα ηηο επείγνπζεο αλάγθεο ηνπ Παζνινγηθνύ Σκήκαηνο, ηνπ Υεηξνπξγείνπ θαη ηνπ Σ.Δ.Π. ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ηελ αξίζκ. 11/30-5-2019 (ζέκα 14
ν
) απόθαζε Γ.., πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο πξνκήζεηαο ησλ εηδώλ θαη ηηο κε ΑΓΑ 

ΩΘΥΛ46904Ε-Λ3Ο, 6ΔΛΘ46904Ε-Γ7 θαη 6ΔΛΘ46904Ε-Γ7 απνθάζεηο Γέζκεπζεο Πίζησζεο. 
 

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

πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδώλ:  

 Κξηηήξην θαηαθύξσζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 
βάζεη ηεο ηηκήο θαη πξνϋπνινγηζκόο ζπλνιηθήο δαπάλεο 609,36 € ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α.  24%  ΚΑΔ 1311
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33140000-3 Η ππεξεζία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα απμνκεησζνύλ νη πνζόηεηεο ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ, 
ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 4412/2016 άξζξν 105. 

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

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξόκελν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν είδνο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, δεηείηαη ε 
ππνβνιή Τπεύζπλεο Γήισζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία πξέπεη λα 
δειώλεηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ.  

Σα πξνζθεξόκελα είδε λα θέξνπλ ηελ πξνβιεπόκελε ζήκαλζε CE θαη νη εηαηξείεο δηαθίλεζεο λα εθαξκόδνπλ 
πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Ννκνζεζία. 

 
Ζ απνζηνιή ησλ πξνζθνξώλ, ζα γίλεη ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε FAX (2691029678) ή (2691021705) κέρξη 18 
Ινπλίνπ 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14.00κ.κ. 
Ζκεξνκελία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή είλαη ε 19ε Ινπλίνπ 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 
11.00π.κ.   

 
Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζηελ 
ηερληθννηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά λα δειώλνπλ όηη δηαζέηνπλ ηα πξνζθεξόκελα είδε εηνηκνπαξάδνηα θαη λα θαηαζέηνπλ 
δείγκαηα. 
ηηο πξνζθνξέο ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη: Α) ν θσδηθόο πξντόληνο (product ID) πνπ έρεη εθδνζεί απ΄ην ΔΚΑΠΣΤ 
(πξώελ ΔΚΔΒΤΛ ΑΔ) θαη Β) ν θσδηθόο GMDN. 

 Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη ζην ρώξν θαη ην ηκήκα πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ην Ννζνθνκείν κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ 
Πξνκεζεπηή, κεηά από απνζηνιή έγγξαθνπ αηηήκαηνο, ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ιήςε ηνπ 
αηηήκαηνο.  
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ 
ΔΙΓΟ ΜΔ ΦΠΑ 

1 

ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΟ ΓΔΡΜΑΣΗΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
Ήπην αληηζεπηηθό θαζαξηζηηθό δεξκαηηθώλ βιαβώλ θαη 
εμειθώζεσλ ρσξίο άξσκα θαη ρξσζηηθέο νπζίεο. Να 
ςεθάδεη ζε κνξθή spray θαη αθξνύ 250 έσο 300 ml 

ΣΔΜ 50 295,74 € 

2 
ΣΔΗΡΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΔΚΠΛΤΖ ΓΗΑ ΣΟΠΗΚΖ 

ΥΡΖΖ 500ml Brade Sept  
ΣΔΜ 24 122,04 € 

3 ΗΟΘΔΡΜΗΚΖ ΚΟΤΒΔΡΣΑ ΣΔΜ 15 191,58 € 


