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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Λευκάδα: 13-06-2018 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ                                  Αριθ. Πρωτ.: 4270 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής  
Περιφέρειας  
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων- 
Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                               ΠΡΟΣ: ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ    
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                       ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ              
Ταχ. ∆/νση: Αρ. Βαλαωρίτου 24 
Πληροφορίες:Πολίτη Αικ. 
Τηλέφωνο: 26453 60306 
FAX: 26450-25377 
Email:kpoliti@ghol.gr 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ» 

 

Ο  ∆ιοικητής  του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας  λαµβάνοντας υπόψη την αριθ. 

7η/05-06-2018 συνεδρίαση θέµα 13ο  ,τα αιτήµατα και τις ανάγκες της Γυναικολογικής και 

Μαιευτικής Κλινικής  του Νοσοκοµείου 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: 

 

τη συλλογή προσφορών µε ισχύ εκατόν είκοσι (120) ηµερών µε κριτήριο την χαµηλότερη 

τιµή, για την προµήθεια (όπως στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται): 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 
1 

 
Μεταλλική Κανάτα νερού χωρητικότητας 2lit 
 

  
  1   τεµάχιο                              
 

 
2 

 
Νιτρικός άργυρος 95% σε sticks 
 

   
  40 τεµάχια                         

 
3 

 
Σετ διαστολικά κηρία Hegar 
 

 
     1 σετ                               

 
4 

 
Μητροµήλη διαβαθµισµένη επάργυρη Sims 
 

   
    2 τεµάχια               

 
5 

 
Λαβίδα βιοψίας µήτρας Van Doren 

     
   1 τεµάχιο 

 
6 

 
Operating Scissors/ ψαλίδι ιστών 14cm 
 

 
   1 τεµάχιο   

                                
 
7 

 
Operating Scissors/ ψαλίδι ιστών 14cm 
Ψαλίδι χειρουργικό ανοξείδωτο κυρτό αµβλύ 

 
   1 τεµάχιο 

                                     
 
8 

 
Αναρροφητική κιουρέτα/Suction Curette 
29cm   9,0 mm φ 

 
   1 τεµάχιο 

 
 
9 

 
Αναρροφητική κιουρέτα/Suction Curette 
29cm   12 mm φ 

 
   1 τεµάχιο 
                                      

 
10 

 
Λαβή για µαχαιρίδιο/νυστέρι Νο32 
21cm 

 
   1 τεµάχιο 
 

 
11 

 
Cleaning brushes( βουρτσάκια)215Χ65Χ20mm 

                                    
   6 τεµάχια 

 
 
 
 
 

12 

 
Αγκύλες ηλεκτροθερµίας Loop στρογγυλά 
 
10 Χ 7mm 
 
15 X 10 mm 
 
20 X 10 mm 

 
 
 
  1 τεµάχιο 
 
  1 τεµάχιο 
 
  1 τεµάχιο 
 
 

 
   

13 
 
Στηθοσκόπιο για νεογνό 3m Littman Classic II 
Infant stethoscope 2114R 

 
  1 τεµάχιο 
 

 
14 

 
∆ιοδοντωτή λαβίδα Schroeder Vulsellum 
Frcps str 32x2T 23cm  

 
  1 τεµάχιο 
 

  
15 

 
Tintara Uterine manipulator 26168 TN 
Λαπαροσκοπικός χειριστής µήτρας 

 
  1 τεµάχιο 
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     Η  πιθανή δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1300€ πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 1311αν. 
 
 

Παρακαλούµε όπως αποστείλετε κλειστές σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 

των ανωτέρω από τις 13/06/2018 έως και τις 25/06/2018 στις 14:30µ.µ. στη γραµµατεία του 

Νοσοκοµείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 26/06/2018 και ώρα 12:00π.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 

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 εκατόν είκοσι (120) 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. 

ΑΔΑ: ΨΑΦΩ4690ΒΧ-Δ8Ψ
18PROC003254911 2018-06-13



4  

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

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

χώρο και χρόνο.  

Η ανωτέρω Πρόσκληση θα αναρτηθεί στo  ΚΗΜ∆ΗΣ-diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα 

του Νοσοκοµείου µας(www.lefkada-hospital.gr). 

 

 

                       

                                                                                                                      Ο                                 

                                                                                                  ∆ΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ  ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ  

                                                                                                    ΜΙΧΑΣ Σ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ           
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