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Ο  Διοικητής  του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας  λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα 

και τις ανάγκες της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού  του Νοσοκομείου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
τη συλλογή προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των ειδών, 

όπως στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται:

ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
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1 Α.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ 
VITRO 
Kuf>20ml/mmHg/
h/1.0m², 
συνθετικές 
μεμβράνες high 
flux και επιφάνεια 
μεμβράνης≥1,5 

ΤΜΧ 150
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m²   /180 ΤΜΧ

2 Β.1 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ 
VITRO 
Kuf≤20ml/mmHg/
h/1.0m², 
συνθετικές 
μεμβράνες low 
flux και επιφάνεια 
μεμβράνης<1,5 
m²   

ΤΜΧ 50

3 Β.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ 
VITRO 
Kuf≤20ml/mmHg/
h/1.0m², 
συνθετικές 
μεμβράνες low 
flux και επιφάνεια 
μεμβράνης≥1,5 
m²/ 260

ΤΜΧ 230

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2:
Υπάγονται τα φίλτρα που έχουν IN VITRO Kuf>20 ml/mmHg/1.0 m, συνθετικές μεμβράνες 
(  όπως  high-flux polysulfone,  polyacrylonitrile,  polyethersulfone κ.α.  )  και  επιφάνεια 
μεμβράνης ≥ 1,5 m.
2)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1  
Υπάγονται  τα  φίλτρα  που  έχουν  ΙΝ  VITRO Kuf ≤20  ml/mmHg/h/1.0m2,  συνθετικές 
μεμβράνες ( όπως low-flux polysulfone, PMMA, κ.α. ) και επιφάνεια μεμβράνης ≥1,5m2  

3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2  
Υπάγονται  τα  φίλτρα  που  έχουν  ΙΝ  VITRO Kuf ≤20  ml/mmHg/h/1.0m2,  συνθετικές 
μεμβράνες ( όπως low-flux polysulfone, PMMA, κ.α. ) και επιφάνεια μεμβράνης ≥1,5m2  

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 

των  ανωτέρο  από  τις  16/6/2017 έως  και  τις  29/6/2017 στις  14:30μ.μ.  στη  γραμματεία  του 

Νοσοκομείου.  Οι  προσφορές  θα  ανοιχτούν στις  30/6/2017  και  ώρα 11:00π.μ. στο  γραφείο 

προμηθειών του Νοσοκομείου.

Ό ρ ο ι   σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  

1.  Οι  προσφορές  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένες  χωρίς  σβησίματα,  προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 
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καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα.  Θα  φέρουν  τον  τίτλο  της 

εταιρείας  ή  του  ιδιώτη  και  θα  απευθύνονται  προς  την  υπηρεσία  που  διενεργεί  την 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. Επιπλέον θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και 

τον τίτλο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο 

εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο 

φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται δύο υποφάκελοι, που ο ένας θα περιέχει την ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο άλλος την  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2. Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να εναρμονίζονται στο υπόδειγμα της οικονομικής 

προσφοράς, σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.  Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που 

τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και 

ο αντίστοιχος κωδικός.

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο προσφέρων  υποχρεούται με την προσφορά του να 

δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο  οποίο υπάγεται το είδος).  

5.  Η  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία 

απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε  συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

6. Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη της 

διεξαγωγής του διαγωνισμού.

7. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα. 

8.  Η πληρωμή του  προμηθευτή  θα γίνει  σε  διάστημα ενενήντα  (60)  ημερών μετά την 

παράδοση  και  την  οριστική  παραλαβή  με  χρηματικό  ένταλμα  και  με  βάση  τα  νόμιμα 

δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

9. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση 

των όρων της πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την υποβολή 

της προσφοράς.

10. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει  στην εταιρεία με την χαμηλότερη τιμή.

11. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

12. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία, στον ίδιο 

χώρο και χρόνο. 

Η ανωτέρω πρόσκληση θα αναρτηθεί στo diavgeia.gov.gr.

                           Ο
ΔIOIΚHΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚOMEIΟΥ       

ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ 
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