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ΘΕΜΑ:  
 

 
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τθν διαδικαςία τθσ ςυλλογι προςφορϊν για τθν προμικεια άκρωσ 
απαραίτθτων ειδϊν  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ για τα διάφορα τμιματα του  Νοςοκομείου.  

ΧΕΣ:  
α. Ν.4412/16 και τισ λοιπζσ διατάξεισ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 β. Σα αρικμ. 2537/24-02-2017, 3758/21-03-2017, 3777/21-03-2017, 3864/22-03-2017, 4063/28-03-2017 αιτιματα 
των  τμθμάτων. 
 

Προκειμζνου το Νοςοκομείο μασ  να προβεί ςτθν προμικεια ειδϊν, με πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με ςυλλογι 
προςφορϊν και κριτιριο κατακφρωςθσ  τθν χαμθλότερθ τιμι άνευ ΦΠΑ, ςφμφωνα με τα παραπάνω ςχετικά, των  ειδϊν  του 
παρακάτω πίνακα, άκρωσ απαραίτθτου για τθν κακθμερινι λειτουργία του Νοςοκομείου, παρακαλοφμε να κατακζςετε ζωσ τισ  07-
04-2017, θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ και ϊρα 13:00  π.μ.    
Προςοχή : Οι προςφορέσ θα γίνουν ηλεκτρονικά μέςω τησ πλατφόρμασ Isupplies (https://isupplies.gr) τησ εταιρίασ 
iSmart P.C. με τουσ όρουσ και προϋποθέςεισ που αναγράφονται ςε αυτό. 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ :  ΔΙΑΦΟΡΟ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

Α/Α ΚΩΔ. ΝΟ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΔΟΤ ΠΟ ΣΙΜΗ ΜΟΝ ΠΙΘ ΔΑΠ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

1 013509432 ΘΗΛΑΣΡΟ ΛΕΧΩΙΔΩΝ (ΕΣ ΑΝΣΛΗΗ ΜΟΝΟ)  600 2,50 1.500,00 

2 013510216 ΤΡΙΓΓΕ ΕΓΧΤΗ ΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΤ TYΠΟΤ 
MEDRAD CTP-200FLS 

1000 4,29 4.290,00 

3 013509966 ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΚΑΘΕΣΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΒΗΜΑΣΟΔΟΣΩΝ SWAN-GANZ 

50 8,50 425,00 

4  ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΣ ΤΝΔΕΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΝΔΕΗ ΚΑΘΕΣΗΡΩΝ 

200 2,50 500,00 

5   ΜΠΑΛΟΝΙ (ΡΙΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΗ 
ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΚΟΤ ΠΡΟΘΙΟΠΙΘΙΟΤ ΠΩΜΑΣΙΜΟΤ 
ΑΠΟ ΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ CUFF 

15 34,00 510,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 7.225,00€ 

                                                                                                                                                
H ςυνολικι δαπάνθ τθσ παραπάνω διαπραγμάτευςθσ είναι με ΦΠΑ 24% =8.959,00€ 
ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝH                                                                                                                                                                                        
ΗΜΕΙΩΗ:  
-Σα είδθ να είναι ετοιμοπαράδοτα εντόσ 3-5 θμερϊν από τθν θμζρα παραγγελίασ. 
-Θα υπογραφεί ςφμβαςθ με τον μειοδότθ  προμθκευτι εάν θ ςυνολικι δαπάνθ είναι άνω των 2.500,00€ και θ προμικεια των 
ειδϊν κα γίνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε τμιματοσ και μζχρι απορρόφθςθσ των ποςοτιτων κατόπιν παραγγελίασ.  
-Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 & 2 του 
άρκ.73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε μαηί με τθν προςφορά ςασ να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Aπόςπαςμα   ποινικοφ μθτρϊου. Η υποχρζωςθ αφορά κυρίωσ: 

 τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε & Ε.Ε),τουσ  
διαχειριςτζσ. 

 τισ περιπτϊςεισ ανϊνυμων εταιρειϊν (Α.Ε.),τον  Διευκφνοντα φμβολο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα. 
3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκ.80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

                                                                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ                                                          
 

                                                                                                                                                         ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
                          ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 3-04-2017 

                  ΠΡΩΣ:4387 

 

 

ΣΜΗΜΑ                :      OIKONOMIKO ΠΡΟ : ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ 
 ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
                 gni-hatzikosta.gr 
    

ΚΟΙΝ. Γραμ. Νοςοκομείου. 
 
 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ               :      ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Σαχ. Δ/νςθ : Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 
Σ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Σθλζφωνο : 2651080627 
Fax : 2651029470/80626 
Email : promithies@gni-hatzikosta.gr  

https://isupplies.gr/
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