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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΓΙΟΙΚΗΗ 6Η   ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΔΙΡΟΤ & ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ  
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
ΑΔΑΜ: 20REQ006500072 

ΑΔΑΜ: 20REQ006500094 

ΑΔΑΜ: 20PROC006500315 
 

Ιωάλληλα 31-03-2020 
Αρηζ. Πρωη.  8526   (1599) 

 
Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ   

Σαρ. Γ/λζε : Λ. η. Νηάξρνπ   

 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟ:  ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ   ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ 

Σειέθωλν : 2651099856  ΚΗΜΓΗ 

Fax : 2651099774   

Πιεξνθνξίεο  :  Aλ.Γθνύξαο Κοηλ. :  Γξακκαηεία  Ννζνθνκείνπ. 
 
ΘΔΜΑ :  Καηάζεζε προζθοράς κε απ’ εσζείας αλάζεζε  κε ηε δηαδηθαζία δηαπραγκάηεσζες, κε ζσιιογή 

θιεηζηώλ προζθορώλ, γηα ηελ προκήζεηα Αλαιώζηκωλ σιηθώλ, γηα ηης αλάγθες ηες Γηατείρηζες ηες  
ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ          

 

ΥΔΣ.: α. Ν.2955/2001 
 β. Ν. 2286/ 1995 άξζξν 2 παξ. 1 έωο 11 
 γ. Ν. 3329/2005 όπωο ηζρύεη ζήκεξα 
 δ. Ν. 3580/2007 όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα κε ην Ν. 3846/2012 
 ε. Ν.4412/2016 

ζη. Σα άξζξα 43,44 & 45 ηνπ  Ν.4605/2019 
 δ. Η αξηζκ. 1846/30-03-2020 αίηεζε ηεο Γηαρείξηζεο ηεο  ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
 ε. Πξάμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεύρνο πξώην αξ. θύιινπ 42/25-02-2020 

 
Πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν καο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα κε απ’ επζείαο αλάζεζε  κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε 
ζπιινγή θιεηζηώλ πξνζθνξώλ θαη θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζύκθωλα κε ηα παξαπάλω ζρεηηθά, ηωλ  
εηδώλ ηνπ παξαθάηω πίλαθα, άθξωο απαξαίηεηωλ γηα ηε  Γηατείρηζε ηες  ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ  ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ηνπ , 
παξαθαινύκε λα θαηέζεζεηε έως ηες 02-04-2020, εκέρα ΠΔΜΠΣΗ θαη ώρα 10:30 π.κ. ζρεηηθή έγγξαθε θιεηζηή 
πξνζθνξά. 
       εκεηώλεηαη όηη : 
       1. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο θαη γηα επη κέξνπο δεηνύκελα είδε. 
       2. Οη ηηκέο λα δνζνύλ , αλά δεηνύκελν είδνο θαη κνλάδα κέηξεζεο ζε επξώ θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. 
       3. ε πεξηπηώζεηο εηδώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ ηεο Δ.Π.Τ, νη πξνζθεξόκελεο ηηκέο δελ ζα 

ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ.  
Τπνρξεωηηθά  

 ζε θάζε πξνζθεξόκελν είδνο λα αλαγξάθεηαη εάλ ην πξνζθεξόκελν είδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 
Παξαηεξεηήξην ηηκώλ ηεο Δ.Π.Τ θαη ν  α/α κε ηελ ηηκή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην είδνο ή όρη.  

4. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), όπωο 
εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ νπνία ν πξνζθέξωλ ζα δειώλεη ππεύζπλα , όηη ζε πεξίπηωζε πνπ αλαδεηρζεί πξνκεζεπηήο ζε 
είδε ηνπ παξαθάηω πίλαθα,  δεζκεύεηαη λα παξαδώζεη ηηο δεηνύκελεο πνζόηεηεο εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηε 
δηαβίβαζε ζρεηηθήο παξαγγειίαο από ηα αξκόδηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

       5. ε πεξίπηωζε πνπ δελ παξαδνζνύλ νη δεηνύκελεο πνζόηεηεο εληόο ηωλ παξαπάλω ρξνληθώλ νξίωλ ζα εθαξκόδνληαη νη 
πξνβιεπόκελεο από ην Π.Γ 4412/16 θπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε. 

       6. Ο ρξόλνο πιεξωκήο ζα είλαη ζύκθωλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 
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     (1599)_Δ Ν Σ Ο Λ Η   Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α   
     
 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ      : Λ      ΤΛΙΚΑ 

  ------------------------------------------------------------------------------- 

  |  ΚΩΓΙΚΟ   |      ΟΝΟΜΑ ΣΤΠΟΤ ΔΙΓΟΤ         |Μ/Μ | ΠΟΟΣΗΣΑ | ΣΙΜ. ΜΟΝΑΓΟ | 

  |   ΣΤΠΟΤ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΓ.ΓΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΓΑΠΑΝ | 

  |-----------------------------------------------------------------------------| 

  | 4200100802 | ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ κωδ.664004  |ΣΔ  |      6.00| 300.0000     | 

  |            | 4                               |24.0| 41439Α   |      2232.00 | 

  ------------------------------------------------------------------------------- 

  τις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗ ΓΑΠΑΝΗ:       2232.00 

 

 
   

   

 

     ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

1. ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤ MAQUET ΓIA ANAΠΝΕΤΣΗΡΕ SERVO I 
2. ΑΜΕΗ ΠΑΡΑΔΟΗ 

   
   
 

H  ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
 

 
 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΚΧΣΟΓΛΟΤ 


