
1

                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Λευκάδα:  15-6-2017
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ                                  Αριθ. Πρωτ.:    3565       
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Διοίκηση 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας 
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-
Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                               ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ  

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                       ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ         
Ταχ. Δ/νση: Αρ. Βαλαωρίτου 24
Τηλέφωνο: 26453 60269
FAX: 26450-25377

Θ  Ε      Μ  Α      :   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ»
 

Ο  Διοικητής  του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας  λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα 

και τις ανάγκες του Γυναικολογικού - Μαιευτικού τμήματος  του Νοσοκομείου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
τη συλλογή προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια (όπως στον 

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται):
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4 Kiwi σικύες 
εμβρυουλκίας 
μιας χρήσεως

ΤΜΧ 5

5 Σετ  βιοψίας 
ενδομητρίου 
endosampler

ΤΜΧ 20

6 Μπαλόνι 
επιπωματισμού 
ενδομητρικής 
κοιλότητας
ΕΒΒ τύπου 
Bakri
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7 Τροχήλατο 
οξύμετρο/πιεσό
μετρο  SpO2 
monitor

ΤΜΧ 1

8 Zυγαριά 
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υπερήχων
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100 
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3Χ100

10 OSRAM DULUX 
L λάμπες 
φωτοθεραπείας

α)18W/21-840
β)18W/71

ΤΜΧ

2
2

11 Φίλτρο 
θερμοκοιτίδας 
Medela  V-850 
Atom  infant 
incubator

ΤΜΧ 1

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 

των  ανωτέρο  από  τις  15/6/2017 έως  και  τις  29/6/2017 στις  14:30μ.μ.  στη  γραμματεία  του 

Νοσοκομείου.  Οι  προσφορές  θα ανοιχτούν  στις  30/6/2017 και  ώρα 12:00π.μ. στο  γραφείο 

προμηθειών του Νοσοκομείου.
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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 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. 

http://www.epromy.gr/
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                               Ο
              ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ       

                                                                                           ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ                   
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