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Τμήμα : Προμηθειών   

Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου   

 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΚΗΜΔΗΣ 

Τηλέφωνο : 2651099855   

Fax : 2651099774   

Πληροφορίες  :  Μ. Μπλέτσα Κοιν. :   
 

ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς σε Συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για την 
προμήθεια υλικών  για το  Αιμοδυναμικό εργαστήριο του Νοσοκομείου. 

      

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001 

 β. Ν. 4412/2016  

 γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ 

 δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα 

 ε. Το με Α/Α 1832/30-03-2020 αίτημα τoυ Αιμοδυναμικού Εγαστηρίου  του Νοσοκομείου. 

 z. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45 
 

 Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί άμεσα στην προμήθεια υλικών με συνοπτικό διαγωνισμό 
με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω 
σχετικά, άκρως απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του Αιμοδυναμικού Εγαστηρίου  του Νοσοκομείου,  
παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την 10-04-2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  
10.00πμ. 

          
  Σημειώνεται ότι :  

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμεν α είδη. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης 
σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις. 

1. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα 
υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να 
αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο  α/α του 
παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.  

2. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει,  στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε 
είδη του παρακάτω πίνακα,  δεσμεύεται να παραδώσει εντός τριών  (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής 
παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.  

3. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι 
προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

4. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 
5. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις   νόμιμες  
6. Οι προσφέροντες υποβάλλουν το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016 το οποίο είναι μια ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, που έχει τις συνέπειες του ν. 1599/1986(Α75) και αποτελεί 



προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέλη, επιβεβαιώνοντας 
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

Α)  δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,  
Β)  πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.  

Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
δεν ισχύει και /ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπου απαιτείται από 
την αναθέτουσα αρχή.  

ΠΡΟΣΟΧΗ Στο μέρος Δ΄ του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) με τίτλο «Κριτήρια Επιλογής» ο 
οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει μόνο το (α) που αφορά σε ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ για όλα τα κριτήρια επιλογής, χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους Δ΄. 

 
 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      : Γ      ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

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

  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 

  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 

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

  | 5000120201 | ΕΝΔΟΑΟΡΤ. ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ Δ  |ΤΕ  |     10.00| 1190.0000    | 

  |            | ΙΑΔΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 7.5-8fr &   |24.0| 41311Α   |     14756.00 | 

  | μηκ.30-40 cc                                                                | 

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

  | 5000290025 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ  |ΤΕ  |     10.00| 840.0000     | 

  |            |  IVUS 40 & 60MHZ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ  |13.0| 41311Α   |      9492.00 | 

  | ΕΦΑΛΗΜΙΚΡΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 5Fr                    | 

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

  | 5000300601 | ΚΑΘΕΤ.ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΝΔΑΓΓΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕ  |ΤΕ  |      5.00| 1500.0000    | 

  |            | ΚΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΗΚ. 135CM   |24.0| 41311Α   |      9300.00 | 

  | ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 0.014" ΜΕΤΑ ΣΥΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                | 

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

  | 5000900101 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΥΠΕΡΗ  |ΤΕ  |      5.00| 132.0000     | 

  |            | ΧΟ PULL BACK                    |13.0| 41311Α   |       745.80 | 

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

  | 5000900301 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΑΓΓ  |ΤΕ  |    300.00| 10.3300      | 

  |            | /ΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 30 ATM (ΤΥΠΟΥ DID O  |24.0| 41311Α   |      3842.76 | 

  | S)(F3030H-T)                                                                | 

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

  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:      38136.56 

 

 

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 
                                 

            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΚΑΡΗΣ 


