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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ. :  4679/26-08-2020 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών 
του Γ.Ν. Θήρας για περίοδο τεσσάρων μηνών» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 4635/21.08.2020 εισήγηση της Διευθύνουσας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. 
Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χίλια διακόσια ευρώ ( 1.200,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 26 Αυγούστου 2020 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
vfousteri@aemy.gr και στο fax: 

2286035459 
03 Σεπτεμβρίου 2020 Πέμπτη 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω αναλώσιμων  υλικών :  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΓΑΝΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 
6.5 

TMX 500 Τα προσφερόμενα γάντια 
πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από λατέξ 
φυσικού 
ελαστικού.Στην ετικέτα / 
συσκευασία πρέπει να 
αναγράφονται με ευκρινή και 
ευανάγνωστο τρόπο 
τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: 
i. το όνομα ή η εμπορική 
επωνυμία και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Σε περίπτωση 
που 
ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα 
σε χώρα της ευρωπαϊκής 
ένωσης, η ετικέτα ή η 
συσκευασία 
πρέπει να περιλαμβάνουν 
επιπλέον το όνομα και τη 
διεύθυνση του 
εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του. 
ii. το υλικό κατασκευής του 
γαντιού 
iii. ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι 
πούδρα 
iv. η ένδειξη 
«ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» 
v. η μέθοδος αποστείρωσης 
vi. ο κωδικός της παρτίδας του 
οποίου να προηγείται η ένδειξη 
«ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 
vii. η ένδειξη της οριακής 
ημερομηνίας ασφαλούς 
χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος 
και μήνα 
viii. η ένδειξη ότι το προϊόν 
προορίζεται για μία και μόνη 
χρήση 
ix. οι ειδικές συνθήκες 
αποθήκευσης 
x. κάθε προειδοποίηση ή/και 
ληπτέα προφύλαξη 
Να διαθέτουν μακριά μανσέτα. 
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2 ΓΑΝΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο7 

TMX 1000   

3 ΓΑΝΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
Νο7,5 

ΤΜΧ 2000 

4 ΓΑΝΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο8 

ΤΜΧ 1000 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις 
03.09.2020  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00. 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 24.01.01.80 ( Υγειονομικό Υλικό) του 
εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση 
τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 
 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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