
                                                                                                                    
           ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

                 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ                                                  Αλεξανδπούπολη 23/01/2019                                                             

                                                                                              Απιθμόρ Ππωηοκόλλος: 1735 
 Απιθμόρ Ππόζκληζηρ: Μ192 

4η Τ.ΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ 

ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 
    ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ                                                                  ΑΜΑΡΣΗΣΕA  ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ 

    ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                                                                                 ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

Σαχ. Γ/νση : Περιοχή Γραγάνα 
Πληροφ : ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ 

Σηλ.: 25513-53422                                                                                                                                          
Fax: 25513-53409 

 
 

ΘΕΜΑ : « Πξφζθιεζε Υπνβνιήο Πξνζθνξψλ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα ελδναγγεηαθψλ πιηθψλ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή ηεο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο θιηληθήο  θ. K.E.(1536766), πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 10.000,00€ πιένλ ΦΠΑ» 

 

  ΣΦΕΤ.:   α.Τν Π.Δ.  80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε Υπνρξεψζεσλ απφ Δηαηάθηεο”. 

              β.Τν Ν. 4412/16 «Δεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ»          

              γ. Τελ ππ. αξηζκ. 435/23-01-2019 απφθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηνπ Π.Γ.Ν. Έβξνπ  

 

Πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν καο λα πξνβεί ζηε πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ εηδψλ κεηά απφ 

πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, (ην ρεηξνπξγείν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 28-01-2019, ζχκθσλα 

κε ην ειεθηξνληθφ αίηεκα ησλ Γεληθψλ ρεηξνπξγείσλ) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο η πλέον 

σσμυέροσσα από οικονομική άποψη προσυορά αποκλειστικά βάσει τιμής.(Ν.4412/16, 

άξζξ.86, παξ.2), πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν λα θαηαζέζεη πξνζθνξά ζην email: 

prosfores@pgna.gr ή FAX: 25513-53409 ή σε υάκελο στο γραυείο Πρωτοκόλλοσ τοσ 

Νοσοκομείοσ στην Ελληνική γλώσσα. 

Αληηθείκελν ησλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο (ζχκθσλα κε ηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία, ηηο Επξσπατθέο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ηνπο θαλφλεο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θ.ι.π.), νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

(πξνζθέξνληεο).  

Οη απαξαίηεηεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, νη απαηηήζεηο ηεο Α.Α. θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχλ φινη νη δηαγσληδφκελνη είλαη σο αθνινχζσο: (βιέπε Παξάξηεκα). 

 

Ημεπομηνία Κήξηρ Τποβολήρ  Πποζθοπών:   ΠΕΜΠΤΗ 24/01/2019 ώπα 12:00. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε 

1 

Δηαηεηλόκελσλ κε κπαιόλη ελδνλάξζεθσλ ρξσκίνπ/ θνβαιηίνπ θαιπκκέλσλ κε 

EPTFE. 

Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό αζθάιεηαο CE ή FDA. Με αθηηλνζθηεξή 

ζήµαλζε ζε δηάµεηξν: 16mm ή 18mm θαη κε µήθνο πνπ ζα θαζνξηζηεί 

δηεγρεηξεηηθά (1 ηεκ.), 8mm*58mm (1 ηεκ). 

10.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

2 

100% από πνιπηεηξαθζνξηναηζπιέλην ηύπνπ expanded PTFE (e-PTFE) 

θαλνληθνύ ηνηρώκαηνο, κε δπλαηόηεηα επαλαπνζηείξσζεο.  

Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό αζθάιεηαο CE ή FDA. Από e-PTFE STRETCH 

(επηκεθπλόκελα), ιεπηνύ ηνηρώκαηνο εληζρπκέλα κε εμσηεξηθή κεκβξάλε, ε 

νπνία δελ επηηξέπεη αηκνξξαγίεο από ηηο νπέο ζπξξαθήο, δηακέηξνπ 6, 7 & 

8mm θαη κήθνπο 40cm, κε δπλαηόηεηα επαλαπνζηείξσζεο.  

ΥΟΛΙΑ: ΣΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΛΙΚΑ ΘΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ Ε 

ΑΠΟΣΤΥΙΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΣΕΥΝΙΚΗ. 

8*40mmκε δαθηπιίνπο(1 ηεκ) + 8mm καζραινδηκεξηαίαο (1ηεκ) 
 

- Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη άκεζε κεηά ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

- Η παξνρή ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνπο 

ζεξάπνληεο ηαηξνχο γηα ηνλ αηηνχληα αζζελή.   

- Η πξνζθνξά ζαο λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο θαη αθνξά ηηο δεηνχκελεο πνζφηεηεο. 

        ΠΡΟ: 
                ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

                        ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
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  - Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζαο λα κελ ππεξβαίλεη απηήο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε Επηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Υγείαο θαη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη  ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ 

πιηθνχ ζην παξαηεξεηήξηνπ (εάλ ππάξρεη) 

- Αλ ην πιηθφ δελ ππάξρεη ζην Παξαηεξεηήξην Τηκψλ λα δειψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ππάξρεη ζην Παξαηεξεηήξην. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζαο ζα 

απνξξίπηεηαη. 

- Να αλαγξάθεηαη, επί πνηλή απφξξηςεο, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ζηελ πξνζθνξά ζαο (Θα ηνλ 

βξείηε θάησ απφ ηελ εκεξνκελία), θαζψο επίζεο θαη ηνλ α/α ηνπ είδνπο. Επίζεο, ν εξγαζηεξηαθφο 

θσδηθφο ηνπ είδνπο, ν θσδηθφο ηηκνιφγεζήο ηνπ, ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ είδνπο θαη ε ρψξα θαηαζθεπήο 

θαη νη θσδηθνί ΕΚΑΠΤΥ θαη GMDN.   

-  Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε κία κφλν πξφζθιεζε. 

- Καηάζεζε πξνζθνξάο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζεσξείηαη άθπξε 

θαη δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε. 

- Τα πξνζθεξφκελα είδε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Δηεζλψλ θαη Επξσπατθψλ 

πξνηχπσλ θαη λα θέξνπλ ηε πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE.      

- Σε πεξίπησζε θαηάζεζεο ηζφηηκεο πξνζθνξάο, ην Ννζνθνκείν επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν. 4412/16, άξζξν 90.    

- Η δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

- Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηε παξνχζα πξφζθιεζε ελέρεη ζέζε δήισζεο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ 

ζπληξέρεη εηο βάξνπο ηνπ θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Ν. 4412/16. 

- Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο/αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε νπνηαδήπνηε 

θάζε απηήο 

- Υπνβνιή πξνζθνξάο ζηε παξνχζα πξφζθιεζε, ζπλεπάγεηαη απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζε απηή. 

 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από ηεο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 , παξαθαινύκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, να 

μας αποστείλετε, επί ποινή απόρριψης, ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

 

α) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά θπξίσο: 

1. ηηο πεξηπηώζεηο εηαηξηώλ Ε.Π.Ε.  θαη πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ Ο.Ε. θαη Ε.Ε. ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

2. ηηο πεξηπηώζεηο εηαηξηώλ Α.Ε. ηνλ Δηεπζύλνληα ύκβνπιν θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δ.. 

β) Φνξνινγηθή Ελεκεξόηεηα (εθηόο είζπξαμεο) 

γ) Αζθαιηζηηθή Ελεκεξόηεηα (γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο) 

δ) Γ.Ε.ΜΗ εθπξνζώπεζεο 
 

                                                        
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

                          Η ΔΘΕΤΘΤΜΣΡΘΑ  
                  ΔΘΟΘΙΗΣΘΙΗ ΤΠΗΡΕΘΑ 

 
 

 
                            Ε. ΑΠΟΤΜΣΖΗ 
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