
1 
 

 
 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                             Αίγην    29 / 01 / 2019 
   ---------------------------------------                                                                             Αξ. Πξωη.: 888 
6
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 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ                         
ΗΠΔΙΡΟΤ & ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ      
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΙΓΙΟΤ        
                                                                                                        ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
Σμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γπ. Ππομηθειών)                             
Σασ. Γ/νζη: Άνυ Βοςλυμένο                                                       
Σ.Κ.: 25100  ΑΙΓΙΟ 
Πληποθοπίερ : Π. Φπάγκορ 
Σηλ:    26910 59438   
Fax :  26910 21705            
E-mail: logistirio3@gnaigio.gr  

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Αθού λάβαμε ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.2286/95, ηος Ν.2362/95(άπθπο83), ηος Π.Γ.118/07 όπος καηά πεπίπηυζη μνημονεύεηαι,  ηος 

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

2. Σην απιθ. 10002997/06-12-2018 αίηηζη ππομήθειαρ ηος ημήμαηορ ΠΡΟ ΜΔΡΙΜΟ 

 

       Σο Γενικό Νοζοκομείο Αναηολικήρ Ασαΐαρ πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν ζε διαγυνιζηική διαδικαζία με ζςλλογή 

ηεσνικοοικονομικών πποζθοπών για ηιρ ανάγκερ ηηρ Νοζηλεςηικήρ Μονάδαρ Αιγίος ηος Γενικού Νοζοκομείος Αναηολικήρ 

Ασαΐαρ.  

 

 Α/Α Πεξηγξαθή Δίδνπο 
Πνζόηεηα 

        

  ΤΝΟΛΙΚΟ  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΦΠΑ 
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     ΔΠΙΚΔΤΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ – ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ 

     ΑΔΡΙΩΝ (Δξγαζία & πιηθά) 

  Επέκηαζη ηος δικηύος ιαηπικού οξςγόνος ζηον σώπο ηος αξονικού 

ηομογπάθος, με σαλκοζυλήνερ Φ12 ιαηπικών αεπίυν & ηοποθέηηζη 

δύο νέυν λήτευν οξςγόνος  

 Τοποθέηηζη 2
ος

 μειυηήπα γπαμμήρ δεξαμενήρ οξςγόνος υρ bay-

pass ηος ςπάπσονηορ, σαμηλήρ πίεζηρ και ςτηλήρ παποσήρ με 

βάνερ απομόνυζηρ. Έλεγσορ και ζύζθιξη ζςνδέζμυν βανών 

δικηύος μεηά ηοςρ μειυηήπερ 

 Αναδιάηαξη ηυν ζυληνώζευν ζηο κένηπο παπαγυγήρ ιαηπικού 

πεπιεζμένος αέπα (ζύνδεζη αεποζςμπιεζηών με ηο αεποθςλάκιο 

πεπιεζμένος αέπα, ζύνδεζη αεποθςλάκιος με ηοςρ ξηπανηήπερ, 

ηοποθέηηζη βανών απομόνυζηρ ζε δύο θίληπα γπαμμήρ)  

                         

       1 2.790,00 € 

 

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  

Υξνλνδηάγξακκα  πινπνίεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ( επηζθεπή-ζπληήξεζε-κεηαηξνπή-επέθηαζε) ην αλώηεξν έλα (1) κήλα 

από ηελ αλάζεζε ηωλ εξγαζηώλ  

 

ηελ πξνζθνξά απαξαίηεηα ζα αλαθέξνληαη: 

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

 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.  
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ε πεξίπηωζε πνπ ην πξνζθεξόκελν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, δεηείηαη ε ππνβνιή Τπεύζπλεο 
Γήιωζεο  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. 

 

   Οι ηεσνικοοικονομικέρ πποζθοπέρ θα ςποβάλλονηαι ή θα αποζηέλλονηαι από ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ ζηο Ππυηόκολλο ηος Νοζοκομείος  ή ζηο 

fax 26910 21705, με ηην ένδειξη <<ΠΡΟΦΟΡΑ>>, ηον απ. ππυη. ηηρ ππόζκληζηρ και ηο θέμα ηηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ, μέσπι 04  

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  2019,  εκέξα  ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ώξα 14.00 π.κ.  
 
Ημεπομηνία αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών από ηην απμόδια επιηποπή είναι η 05

ε
  ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2019, εκέξα ΣΡΙΣΗ θαη ώξα 14.00 π.κ.                                                                                                            

 

                                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                                                                                    

                                                                                                        α/α 
 

                                                                                                            

 
                                                                                      ΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

                                                                                             Δ.Ι.Υ 

 


