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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μετά  το  με  αρίθμ.  1186/12-8-2015  αίτημα  προμήθειας  εξωσυμβατικών  ειδών  της  Διαχείρισης  Υλικού  για  τις
επείγουσες ανάγκες  διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου, τις αρίθμ. 23/31-8-2015 (θέμα 6ο)  & 25/23-9-2015
(θέμα 13ο) αποφάσεις του Δ.Σ. και την με ΑΔΑ 7ΨΑ046904Ζ-Γ49 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης.
.

Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Ανατολικής  Αχαΐας  προσκαλεί  κάθε  ενδιαφερόμενο σε  διαγωνιστική  διαδικασία  με
συλλογή προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών: 

 Κριτήριο  κατακύρωσης  &  τελικής  επιλογής  Προμηθευτή  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή  ανά  είδος  και
προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης 2.484,60  € συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ΚΑΕ 1311A.
CPV 33194100-7

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών για όσα υπάρχουν στο
παρατηρητήριο τιμών.    Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του
είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών,
ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
στην  οποία  πρέπει  να  δηλώνεται  ότι  το  συγκεκριμένο  είδος  δεν  ταυτίζεται  με  αντίστοιχο  του
Παρατηρητηρίου Τιμών. 

Τα  προσφερόμενα  είδη  να  φέρουν  την  προβλεπόμενη  σήμανση    CE   και  οι  εταιρείες  διακίνησης  να
εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία.

Η  αποστολή  των  προσφορών,  θα  γίνει  στο  Πρωτόκολλο  του  Νοσοκομείου,  με  FAX (2691029678)  μέχρι  5
Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ.
Ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή είναι η 6η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη
και ώρα 11.00π.μ.  

Οι  ενδιαφερόμενοι  που  επιθυμούν  να  συμμετέχουν  στην  διαγωνιστική  διαδικασία  θα  πρέπει  επί  ποινή
αποκλεισμού στην  τεχνικοοικονομική  τους  προσφορά  να  δηλώνουν  ότι  διαθέτουν  τα  προσφερόμενα  είδη
ετοιμοπαράδοτα και να καταθέτουν δείγματα.
Στις  προσφορές υποχρεωτικά να  αναγράφεται:  Α)ο  κωδικός προϊόντος  (product  ID)  που έχει  εκδοθεί
απ΄το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και Β) ο κωδικός GMDN.
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΡΩΝ TEM
20.000    

2.484,60 €



 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο χώρο και το τμήμα που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο με έξοδα και
ευθύνη του Προμηθευτή, μετά από αποστολή έγγραφου αιτήματος, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την λήψη του αιτήματος. 

     
                                                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

            ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΡΩΝ 
 Να είναι σε αποστειρωμένη και χωρίς πυρετογόνες και τοξικές ουσίες.
 Να φέρει ρύγχος και διατρητικό για την είσοδο στο πώμα της φιάλης.
 Να έχει αεραγωγό για την κατακράτηση των μικροοργανισμών.
 Να έχει σταγονομετρικό θάλαμο διαφανή.
 Να έχει διαφανή και εύκαμπτο σωλήνα 150cm περίπου.
 Να φέρει ρυθμιστή ροής σταγόνων.
 Να έχει στο άκρο σύνδεσης ελαστικό μέρος για την χορήγηση φαρμάκων.
 Το 1ml ορρού να αντιστοιχεί σε 20 μεγαλοσταγόνες για την συσκευασία μεγαλοσταγόνων.

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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