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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                          

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                           
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                             Α ΓΡ ΙΝ ΙΟ ,     2 8 - 08 - 2020                             

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ                                              Αξ. Πξση.13333 
ΓΔΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ                                                                      

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ         

ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ                                             ΠΡΟ:ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
ΣΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                           

Σαρ. Γ/λζε : 3ν ρικ ΔΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΙΟΤ                                 
Πιεξνθνξίεο : Μαληδαθίλε Υξπζάλζε                                         

Σει. : 26413-61230,233  
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ  ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

  
ρεη. 

 1.Η ππ.αξηζκ.13270/27-08-2020 απφθαζε ηνπ  Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο   
θαη ρξεκαηνδφηεζεο  γηα ηελ  πξνκήζεηα  «ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ  ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 

ΤΛΙΚΩΝ» 

2. Tα ζρεηηθά αηηήκαηα απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ  
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

 
  Παξαθαινχκε φπσο απνζηείιεηε θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά κέρξη ηελ Γεπηέξα   07/09/2020  θαη ψξα 14:00 

ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα (γξαθείν πξνκεζεηψλ-δηαρείξηζε) ηνπ γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αγξηλίνπ γηα ηελ πξνκήζεηα 
ησλ παξαθάησ:  

 

 
 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ 

1 

ΓΙΚΟΤ ΚΟΠΗ ΓΤΦΟΤ,ΜΔ 
ΓΙΑΜΔΣΡΟ 65mm code no.68-
100-065 ΣΜΥ 3 50,00 

2 

ΓΙΚΟΤ ΚΟΠΗ ΓΤΦΟΤ,ΜΔ 
ΓΙΑΜΔΣΡΟ 65mm code no.68-
100-066 γηα ην πξηφλη 

OSCILLATING ONE HANDED 
SAW ΣΜΥ 3 50,00 

3 

Κάιηζα ζσιελσηή ,βακβαθεξή 
ζπλ ειαζηίλε,κε 
απνζηεηξσκέλε γηα ηνπνζέηεζε 
θάησ απφ γχςν ή λάξζεθα. 
25m κήθνο  κε 7,5ρ 10cm θαη 
8ρ10cm ΡΟΛΛΑ 2 30,000 

4 

ΛΑΒΙΓΑ ΓΙΠΟΛΙΚΗ 
ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ ΜXSPTZELER 
MALIS 1,5 mmx20,3 TEM. 3 320,00 
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5 

ΛΑΒΙΔΕ ΒΑΤΟΝΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΕΩ 
ANTIKOΛΛΗΣΙΚΕ ςε τρία  
διαφορετικά μικθ τουλάχιςτον 
και πάχουσ 0,5mmx22,9, 
1mmx22,9 και 1,5mmx22,9 να 
είναι ςυμβατζσ με διακερμία 
AESCULAP GN300. TEM. 1 320,00 

6 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΚΑΘΕΣΗΡΕ 
ΓΑΣΡΟΣΟΜΙΑ  ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 
ΓΙΑ ΑΜΕΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, 
ΑΝΘΕΚΣΙΚΟ ΣΟ PH ΣΟΤ 
ΣΟΜΑΧΟΤ Νο 24FR (Χ/Ο) TEM. 20                     98,00    

7 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ 
ΓΑΣΡΟΣΟΜΙΑ  ΜΔ 
ΜΠΑΛΟΝΙ 7-10CC KAI ΓΙΚΟ 

ΤΓΚΡΑΣΗΗ ΓΙΑ ΑΜΔΗ 
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ, ΑΝΘΔΚΣΙΚΟ 
ΣΟ PH ΣΟΤ ΣΟΜΑΥΟΤ Νν 
26FR (Υ/Ο) TEM. 20                     98,00    

8 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΟ(ΛΑΜΕ)ΠΡΙΟΝΙΟΤ-
ΣΡΤΠΑΝΙΟΤ DE SOUTER ref S89-
3676 ΤΚΕΤΑΙΑ 10 32,00 

9 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΟ(ΛΑΜΕ)ΠΡΙΟΝΙΟΤ-
ΣΡΤΠΑΝΙΟΤ DE SOUTERref S88-
110 ΤΚΕΤΑΙΑ 10 64,00 

10 

ακουλίτςεσ μεταφοράσ 
βιολογικϊν υλικϊν  
• Διαςτάςεων 16*16cm 
• Ανακλινόμενθ με αςφάλεια με 
κικθ ξεχωριςτι για ςυννθμζνα 
ζγγραφα ,με ςιμανςθ με το 
διεκνζσ ςφμβολο βιολογικοφ 
κινδφνου  
• Καταςκευισ από πολυαικυλζνιο  ΣΕΜ. 10000 0,049 

11 

ΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 
ΦΟΡΗΣΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑΚΙ  Sirio 
baby 200 ΣΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ 2 ΣΕΜ. 2 285,00 

13 

Δίςκοσ ανοξείδωτοσ εργαλείων 
50εκ.χ40 εκ. και βάκοσ 5-8 
εκ.(περίπου) ΣΕΜ. 6 15,00 

14 Νεφροειδι ανοξείδωτα  ΣΕΜ. 4 7,00 

16 

Βελονοκάτοχο (MAYO-HEGAR)                           
-καταςκευαςμζνο από 
ανοξείδωτο ατςάλι ποιότθτασ                                                      
- ανατομικόσ ςχεδιαςμόσ με 
ςυνολικό μικοσ 12-16cm                                                            
-μθχανιςμόσ κλειδϊματοσ για 
ςτακερό κράτθμα τθσ βελόνασ                          
-μπορεί να κακαριςτεί με υγρά 
απολυμαντικά ι κλιβανιςμό                                   
-μικοσ: 14.0cm 16cm ΣΕΜ. 3 7,50 

17 
Λαβίδα ανατομικι STANDARD 
16cm  ΣΕΜ. 3 4,00 
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18 

Λαβίδα αιμοστατική CRILE                                   
-καταςκευαςμζνο από 
ανοξείδωτο ατςάλι αρίςτθσ  
ποιότθτασ                                                      
- ανατομικόσ ςχεδιαςμόσ με 
ςυνολικό μικοσ 14-16cm                                                            
-μθχανιςμόσ κλειδϊματοσ για 
ςτακερό κράτθμα τθσ βελόνασ                          
-μπορεί να κακαριςτεί με υγρά 
απολυμαντικά ι κλιβανιςμό                               
-Μικοσ  14 εκ. με ευκεία ι κυρτά 
άκρα καταςκευαςμζνθ από 
ανοξείδωτο ατςάλι                                                    
-14.0cm και 16.0cm ΣΔΜ. 1 30,00 

19 

ψαλίδι ιστών                                                                              
-ψαλίδι διάτρθςθσ ιςτοφ Mayo 
ευκφ με ομαλζσ, αμβλείεσ άκρεσ  
και μικοσ 14cm.                                                                                           
-  Mικοσ:14cm                                                                      
-  Διαμόρφωςθ :αμβλφ    ΣΔΜ. 3 6,90 

20 Βεντοφηεσ ΗΚΓ ΣΔΜ. 12 3,50 

21 Μανταλάκια ΗΚΓ ΣΔΜ. 8 3,50 

22 Μάςκεσ  ΑΜΒU ΣΔΜ. 2 33,00 

 
Τποχρεωηικά θα πρέπει να καηαηεθούν δείγμαηα. 

ΣΔΥΝΙΚΔ -ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
    ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο  

Α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο θαη ν αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο. 

Γ)Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

1) Να θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε φηη ηα είδε δηαζέηνπλ CE.  
2) Θα δηελεξγεζεί ηαπηφρξνλα ην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε 

απηψλ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
3) Οη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο πξφζθιεζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ λα αλαθέξεηαη ε 
αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. Καηά ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν 
14).   

4)  Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνκηθήο  άπνςεο  πξνζθνξά  βάζεη  ηεο  ηηκήο 
5) Παξάδνζε πιηθψλ: Σκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

6) ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ ΠΟΤ ΘΑ ΣΑΛΟΤΝ ΔΙΝΑΙ 

ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΔΦΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. 
7) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ 

Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014)  πνπ λα δειψλεη φηη: 
Απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  
Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

Να δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), δηαπηζησκέλα απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
Να δειψλεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
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  Να δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο  31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 
ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 

εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 

ηεο απφθαζεο- πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή  απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο  ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή  λνκνζεζία κε ην λ. κε ην λ. 3691/2008 (Α΄166), ζη ) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 
κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε 

ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ). 
 

 
                                     Ο  Γιοικηηής  

 

                                                                                   ΑΝΓΡΔΑ Σ. ΣΩΛΗ                                                                                                                                                        

  

 
    Δζωη. Γιανομή                                              

i .  Γρ. Γιοικηηή  
i i .  Οικονομικό  

 

  

 


