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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

  

          

            Ισάλληλα,       11 /03 /2020 

            Αξηζ. Πξση. : 3900 

 

 

Σκήκα             :    ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ      ΠΡΟ: ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ 
      
          ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
                    gni-hatzikosta.gr 
 
 
     ΚΟΘΝ: 
 

Σαρ. Γ/λζε : Λεσθόξνο Μαθξπγηάλλε 
Σ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Σειέθσλν : 26510 80627                                                                                                                         
Fax : 26510 80626 & 29470 
Email : promithies@gni-hatzikosta.gr  

ΘΕΜΑ:  

 

Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος  με ηην διαδικαζία ζσλλογής προζθορών  για ηην προμήθεια 
άκρως απαραίηηηων ειδών σγειονομικού σλικού για διάθορα ημήμαηα ηοσ Νοζ/μείοσ. 

ΥΕΣ: α. Ν.4412/16 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 β. Σα  αξηζκ. 6642-3523 /05-03-20, αηηήκαηα ηεο: Γηαρ/ζεο-TEΠ. 

 
Πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν καο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα εηδώλ, κε ζπιινγή πξνζθνξώλ θαη θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή άλεπ ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά, ησλ εηδώλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα, άθξσο 
απαξαίηεησλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 13-03-2020, 
ημέρα ΠAΡΑΚΕΤΗ  και ώρα 12:00  π.μ.    
Προζοτή : Οι προσυορές θα γίνοσν ηλεκτρονικά μέσω πλατυόρμας ιSupplies της εταιρείας ISMART PC με 
τοσς όροσς και προϋποθέσεις ποσ αναγράυονται στα σσνημμένα. 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ :   ΤΓΕΘΟΝΟΜΘΚΟ  ΤΛΘΚΟ 

 
Α/
Α 

KΩΔΘΚΟ 
ΝΟΟΚΟ-
ΜΕΘΟΤ                               ΕΘΔΟ 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΘΜΗ 
ΜΟΝΑ-
ΔΑ 

ΕΚΣΘΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΥΩΡΘ ΦΠΑ 

1 010101007 Καζεηήξεο foley No 6-24 4.000 0,319 1.280,0 

2 010699003 Βειόλεο ελέζεσλ 19-25g 40.000 0,01 400,0 

3 013101001 ύξηγγεο αεξίσλ αίκαηνο 10.000 0,4 4.000,0 

4 013509057 Πνδνλάξηα ρεηξνπξγείνπ  κ.ρ. 40.000 0,0057 230,0 

5 013509047 Μάζθεο ρεηξνπξγείνπ κε θνξδόλη 30.000 0,2 600,0 

6 013509687 Μάζθεο ρεηξνπξγείνπ κε ιάζηηρν 30.000 0,025 750,0 

7 010299018 Koζηνύκηα κ.ρ. αζζελώλ Μ-L-XL 1.500 0,592 890,0 

8 010299007 Μπινύδεο ρεηηνπξγείνπ απνζη/λεο L-XL  1.000 0,852 860,0 

ΤΝΟΛΘΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΩΡΘ ΦΠΑ 9.010,0 

 
                      ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 13%(ζην α/α 1) &  24% = 10.031,6 € 

 
ΗΜΕΘΩΗ : Σα είδε λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα ΔΝΣΟ 3-5 εκέξσλ από ηελ εκέξα παξαγγειίαο. 

Θα ππνγξαθεί ζύκβαζε κε ηνλ κεηνδόηε πξνκεζεπηή γηα πνζό άλσ ησλ 2.500€ κε ΦΠΑ θαη ε δηάξθεηα ηζρύνο  
ησλ παξαγγειηώλ ζα είλαη κέρξη απνξξόθεζεο ησλ πνζνηήησλ θαη όρη πιένλ ησλ 6+2 κελώλ.    

Πξνο απόδεημε ηεο κε  ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ 
παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο ειεθηξνληθά, να μας αποστείλετε ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ππνρξεσηηθά γηα πξνζθνξέο πάλσ από 2.500€:  α. Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ. Η 

ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: 1) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ(Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),  ηνπο 
δηαρεηξηξηζηέο, 2) ζηηο πεξηπηώζεηο (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γ.. β. Φορολογική 
ενημερόηηηα(εθηόο είζπξαμεο)   γ. Αζθαλιζηική ενημερόηηηα (γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο)  δ. Γ.Ε.ΜΗ. 

εθπξνζώπσλ(πνπ πξνθύπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ. ή δηαρεηξηζηέο). 
     
       Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟΤ  

                                                                                                                                 
  
ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ  ΠΤΡΘΔΩΝ 
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