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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 
Μεηά ηο με απίθμ. 3032/10-1-2019 αίηημα ππομήθειαρ εξυζςμβαηικών ειδών ηηρ Γιασείπιζηρ Τλικού για ηιρ επείγνπζεο 
αλάγθεο ηος Ακηινοδιαγνυζηικού Σμήμαηορ ηος Νοζοκομείος και ηην απίθμ. 2/22-1-2019 (θέμα 24

ο
) απόθαζη Γ.., πεπί 

έγκπιζηρ ζκοπιμόηηηαρ ππομήθειαρ ηυν ειδών. 
 

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

πξνζθνξώλ για ηην ππομήθεια ηυν παπακάηυ ειδών:  

 Κξηηήξην θαηαθύξσζεο & ηελικήρ επιλογήρ Ππομηθεςηή είναι ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 
βάζεη ηεο ηηκήο και πποϋπολογιζμόρ ζςνολικήρ δαπάνηρ 917,60 € ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α.  24%  ΚΑΔ 1311

A
  CPV 33141310-6 

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. 

 
Η αποζηολή ηυν πποζθοπών, θα γίνει ζηο Ππυηόκολλο ηος Νοζοκομείος, με FAX (2691029678) ή (2691021705) μέσπι 1 
Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14.00κ.κ. 
Ημεπομηνία αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών από ηην απμόδια επιηποπή είναι η 4ε Φεβξνπαξίνπ 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 
11.00π.κ.   

 
Οι ενδιαθεπόμενοι πος επιθςμούν να ζςμμεηέσοςν ζηην διαγυνιζηική διαδικαζία θα ππέπει επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζηην 
ηεσνικοοικονομική ηοςρ πποζθοπά να δηλώνοςν όηι διαθέηοςν ηα πποζθεπόμενα είδη εηνηκνπαξάδνηα και να 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. 

 Η παπάδοζη ηυν ειδών θα γίνεηαι ζηο σώπο και ηο ημήμα πος θα ςποδεικνύεηαι από ηο Νοζοκομείο με έξοδα και εςθύνη ηος 
Ππομηθεςηή, μεηά από αποζηολή έγγπαθος αιηήμαηορ, ηο απγόηεπο ενηόρ ηπιών (3) επγαζίμυν ημεπών από ηην λήτη ηος 
αιηήμαηορ.  
 
 
                                                                                                                                          Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ Α/Α 

                                                                                                                              Ο Γ/ΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
 

 

 

                                                                                                                                           ΛΔΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΑΝΑ ΔΙΓΟ ΜΔ ΦΠΑ 

1 
ΤΡΙΓΓΑ 200ML ΔΓΥΤΣΗ-ΤΡΙΓΓΑ 
100ML/ΤΝΓΔΣΙΚΑ (TUBINS) ΤΡΙΓΓΩΝ ΔΓΥΤΣΗ  

ΚΟΤΣ. 40 917,60 € 


