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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

Ισάλληλα,      23 /08 /2017 

Αξηζ. Πξση. : 11515 

 

 

Σκήκα             :    ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  
ΠΡΟ: ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ 
 
          ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
                    gni-hatzikosta.gr 
 
ΚΟΙΝ: 
 

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

ΘΔΜΑ:  

 

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

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

 β. Σν  αξηζκ. 10022/17-07-17, 9281/9-7-17 αηηήκαηα ησλ  Αλαηζζεζ/θνύ- Αηζ.ηνθεηνύ. 

 
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 28-08-2017 , 
ημέρα ΓEYTERA  και ώρα 10:00  π.μ.    
Προζοτή : Οι προζθορές θα γίνοσν ηλεκτρονικά μέζω πλαηθόρμας ιSupplies ηης εηαιρείας ISMART PC με 

ηοσς όροσς και προϋποθέζεις ποσ αναγράθονηαι ζε ασηό. 
Υποτρεωηική ανάρηηζη ηοσ κωδικού εμπορίοσ προιόνηος & αριθμό ΕΚΑΠΤΥ (ζηη ζηήλη ζτόλια). 
 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ :   ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΤΛΙΚΟ 
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ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ  
ΓΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ 

1 013509909 ΦΙΛΣΡΑ ΑΝΣΙΜΙΚΡΟΒ.ΑΠΟΣ. ΤΓΡΑΝΗ/ΘΔΡΜΑΝΗ    
Να είλαη 100% πδξόθνβα, θαηαζθεπαζκέλα από 
πηπρώκελε κεραληθή κεκβξάλε επηθάλεηαο 240cm. Να 
δηαζέηνπλ αληηκηθξνβηαθή θαη ηηθή πξνζηαζία 100% ζε πγξό 
πεξηβάιινλ θαη 99,999% ζε μεξό πεξηβάιινλ. Να έρνπλ 
αληίζηαζε ξνήο 1,5cm H2O ζε 30L/min θαη 3,5cm H2O ζε 
60L/min. Να έρνπλ ρακειό βάξνο (έσο 30g) θαη όγθν 
θίιηξνπ 35ml πεξίπνπ θαη λα δηαζέηνπλ ζηόκην 
θαπλνγξάθνπ. Να παξέρνληαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία θαη θαηαθξάηεζε ησλ: HIV, Ηπαηίηηδαο C, 
Μπθνβαθηήξην ηεο Φπκαηίσζεο, Ινύ MS2, Pseudomonas 
spp, Serratia Marcescens, Staphylococcus Aureus, Prions, 
από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία επί πνηλή απόξξηςεο.    

800 4,1  3.280,0 

2 013509978 BEΛΟΝΔ-ΔΣ  ΤΠΑΡΑΥΝΟΔΙΓΟΤ  ΑΝΑΙΘΗΙΑ 
ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟ Νν 22G ΣΡΑΤΜΑΣΙΚΔ  λα έρεη 
βειόλα ηαρείαο επηζηξνθήο ΔΝΤ κε δηάθαλν πίζσ άθξν, ην 
άθξν ηεο λα έρεη ινμνηόκεζε lancet γηα λα δηελίδεη θαη όρη 
λα ηέκλεη ηηο ίλεο ηεο κήληγγαο, λα δηαζέηεη εηδηθή εγθνπή 
γηα ην ζσζηό πξνζαλαηνιηζκό ηεο βειόλαο θαη λα θέξεη 
ζηπιεό Νν 18G    

800 4,4  3.520,0 

3 011899019 ET ΠΛΗΡΔ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ  ΓΙΑ ΜΗΥ/ΣΑ 
ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΑΠΟΣ/ΝΑ  κήθνπο 180cm, κε 
αζθό 2ιη, ζπλδεηηθό Τ ρσξίο ports & extra ζσιήλα 120cm 
κε ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα  ρσξίο πδαηνπαγίδεο    

 300  6,3  2.000,0 

4 013509976 ΑΝΣΛΙΔ ΤΝΔΥΟΤ ΔΓΥΤΗ ΔΠΙΚΛΗΡΙΓΙΟΤ Μ.Υ. 
θνξεηή κε ειαζηνκεξέο κπαιόλη από πνιπηζνπξέλην (πνπ 
δελ πξνζξνθά ηα ηνπηθά αλαηζζεηηθά).Να είλαη εθνδηα-
ζκέλε κε κεραληζκό αθξηβείαο ηαρύηεηαο ξνήο 5ml/h, 
ρσξηθηηθόηεηαο 300m.l Να κελ θέξεη δηαθόπηεο ή κέζα πνπ 
κπνξεί λα δηαθόπηνπλ ηελ δεηνύκελε ξνή.Να δνζνύλ 
ζηνηρεία ζπκβαηόηεηαο & ζηαζεξόηεηαο ζε δηάθνξεο 
ζεξκνθξαζίεο γηα ρνξήγεζε κεγάιεο γθάκαο 
θαξκάθσλ(αλαιγεηηθώλ, βνππηβαθαίλεο θιπ.)                                

 600  16,0  9.600,0 
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5 013510120 ΤΣΗΜΑ  ΔΠΙΚΛΗΡΙΓΙΟΤ ΑΝΑΙΘΗΙΑ Νν 18G (MINI 
PACK)  Να θέξεη ππναιιεξγηθό δηάθαλν αζθαιέο ζύζηεκα 
ζηεξέσζεο θαζεηήξα, λα πεξηέρεη βειόλα κε αηξαπκαηηθό 
άθξν & πξνζζαθαηξνύκελα πηεξύγηα, ζύξηγγα, θίιηξν & 
δηαθαλή θαζεηήξα κε αληνρή ζην ηζάθηζκα & ρξσκαηηθή 
έλδεημε άθξνπ θαη εμάξηεκα πξνώζεζεο  θαη θνπκπσηό 
ζπλδεηηθό ηνπ θαζεηήξα κε ην θίιηξν. 

70 15,9 1.150,0 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 19.550,0 

 
                                                 H ζπλνιηθή δαπάλε ηεο παξαπάλσ δηαπξαγκάηεπζεο είλαη κε ΦΠΑ  24%   =  24.242,2 € 
 
ΗΜΔΙΩΗ : Σα είδε λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα ΔΝΣΟ 3-5εκέξσλ 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, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά:  α. Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: 1) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκδέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),  ηνπο δηαρεηξηξηζηέο, 2) ζηηο πεξηπηώζεηο 
αλώλπκσλ εηαηξεώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
β. Φορολογική ενημερόηηηα.      γ. Αζθαλιζηική ενήμερόηηηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 

 
 
                                                                                                                       Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ    
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