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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                             Αέγην     23 / 05 / 2019 
   ---------------------------------------                                                                             Αξ. Πξωη.: 4711 
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 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ                         
ΗΠΔΙΡΟΤ & ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ      
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ 
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 ΔΚΓΗΛΧΗ 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. 10003200/09-05-2019 αίηηζη ππομήθειαρ ηος ημήμαηορ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ 

 

       Σο Γενικό Νοζοκομείο Αναηολικήρ Ασαΐαρ πξνζθαιεέ θΪζε ελδηαθεξόκελν ζε διαγυνιζηική διαδικαζία με ζςλλογή 

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

Ασαΐαρ.  

 Α/Α Πεξηγξαθά Δέδνπο 
Πνζόηεηα 

       Σεκ 

  ΤΝΟΛΙΚΟ  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

  ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ ΦΠΑ 

  1 

   ΛΑΒΙΓΑ ΤΛΛΗΦΗ GRASPER ΣΤΠΟΤ 33310 ΜΝ STORZ  

 ΝΑ διαθέηει CE & 

 2 έηη εγγύηζη 

      1 259,16 € 

 

Κξηηάξην θαηαθύξωζεο & ηειηθάο επηινγάο Πξνκεζεπηά εέλαη ε ρακειόηεξε ηηκά.  

ΠαξΪδνζε ηωλ πιηθώλ ζην λνζνθνκεέν κε επζύλε θαη Ϋμνδα ηνπ πξνκεζεπηά 

ηηο πξνζθνξΫο ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη λα αλαθΫξνπλ εΪλ δηαζΫηνπλ ηα πιηθΪ εηνηκνπαξΪδνηα 

ηελ πξνζθνξΪ απαξαέηεηα ζα αλαθΫξνληαη: 

 ν θωδηθόο πξνϊόληνο ( product ID) πνπ Ϋρεη δνζεέ απ’ ην ΔΚΑΠΣΤ   

 θωδηθόο GMDN 

Οη ηηκΫο ηωλ πξνζθεξόκελωλ εηδώλ δελ πξΫπεη λα μεπεξλνύλ ηηο ηηκΫο ηωλ εηδώλ γηα όζα ππΪξρνπλ ζην παξαηεξεηάξην ηηκώλ. ηελ 
Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζα αλαθΫξεηαη ε αληέζηνηρε ηηκά θαη ν θωδηθόο ηνπ εέδνπο ζην Παξαηεξεηάξην Σηκώλ.  

ε πεξέπηωζε πνπ ην πξνζθεξόκελν εέδνο δελ ηαπηέδεηαη κε αληέζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξένπ Σηκώλ, δεηεέηαη ε ππνβνιά Τπεύζπλεο 
Γάιωζεο  ηεο παξ.4 ηνπ Ν. 1599/1986, όπωο εθΪζηνηε ηζρύεη ζηελ νπνέα πξΫπεη λα δειώλεηαη όηη ην ζπγθεθξηκΫλν εέδνο δελ 
ηαπηέδεηαη κε αληέζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξένπ 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 30 

MAIOY  2019,  εκΫξα  ΠΔΜΠΣΗ θαη ώξα 14.00 π.κ.  
 
Ημεπομηνία αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών από ηην απμόδια επιηποπή είναι η 31

ε
  MAIOY 2019, εκΫξα ΠΑΡΑΚΔΤΗ θαη ώξα 11.00 π.κ.                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                                                                                                                                                    

                                                                                                                          
 

 
                                                                                                                     Π. ΜΑΜΜΗ 
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