
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 

6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

ΣΑΥ.Γ/ΝΗ: ΑΚΛΗΠΙΟΤ & ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 

ΣΑΥ. ΚΩΓ.: 21100 ΝΑΤΠΛΙΟ 

ΠΛΗΡ.: ΙΑΒΔΛΗ ΑΡΔΣΗ 

ΣΗΛ.: 27523 61139 

ΦΑΞ.: 27520 22272 

Email: areti.siaveli@gnn.gov.gr 

Ναύπιην, 29/11/2022 

Αξηζκόο Γηαγωληζκνύ iSupplies: 984 

 

ΠΡΟ: ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

ΘΔΜΑ: ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟΤ ΣΡΟΚΑΡ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

0,00 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

Σο Γενικϋ Νοςοκομείο Απγολίδαρ Νοςηλετσική Μονάδα Νατπλίοτ ανακοινύνει ϋσι διενεπγεί έπετνα αγοπάρ με κπισήπιο 

κασακόπψςηρ σην πλέον ςτμυέποτςα απϋ οικονομική άποχη πποςυοπά αποκλειςσικά βάςει σηρ σιμήρ (φαμηλϋσεπη 

σιμή) και οπψςδήποσε ϋφι άνψ σοτ Παπασηπησηπίοτ Σιμύν σηρ Ε.Π.Τ. για σην κάλτχη σψν αναγκύν σοτ Νοςοκομείοτ για 

σα κάσψθι: 
 

A/A ΚΩΓΙΚΟ ΔΙΓΟΤ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ 

1 
 

Σποκάπ διαμέσποτ 10/12mm πολλαπλύν φπήςεψν 1,00000 Σεμάφιο 

2 
 

ΕΣ αναλψςίμψν λαπαποςκοπικήρ φολοκτςσεκσομήρ. 15,00000 εσ 

Ηκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ: 01/12/2022 11:00 

Για σην επισάφτνςη σψν διαδικαςιύν και για ση διετκϋλτνςη σψν ενδιαυεπϋμενψν ππομηθετσύν, σο Νοςοκομείο 

διεξάγει έπετνα αγοπάρ μέςψ σηρ τπηπεςίαρ ηλεκσπονικήρ διαφείπιςηρ αισημάσψν / πποςυοπύν iSupplies 

(http://isupplies.gr) σηρ εσαιπείαρ iSmart P.C. 

Πποκειμένοτ να μποπέςσε να ςτμμεσέφεσε και να τποβάλεσε απανσήςειρ ςφεσικά με σιρ πποςκλήςειρ ενδιαυέπονσορ 

ή/και τποβολήρ πποςυοπάρ, θα ππέπει να αποκσήςεσε κψδικοόρ ππϋςβαςηρ για σην ευαπμογή. 

Η εγγπαυή ςσην πλασυϋπμα iSupplies είναι δψπεάν και γίνεσαι είσε μέςψ σηλευύνοτ ςσην iSmart P.C. ςσο 2103601671 

είσε ςτμπληπύνονσαρ ση ςφεσική υϋπμα εγγπαυήρ ςση διεόθτνςη: http://isupplies.gr/auth/register. 

Για κάθε έπετνα ποτ καλείςσε να ςτμμεσάςφεσε, θα ενημεπύνεςσε μέςψ email ςση διεόθτνςη ηλεκσπονικήρ 

αλληλογπαυίαρ ποτ θα δηλύςεσε κασά σην εγγπαυή ςαρ. 

Για οποιαδήποσε πεπαισέπψ πληπουοπία ςφεσικά με σην πλασυϋπμα iSupplies μποπείσε να απετθόνεςσε ςσα ακϋλοτθα 

ςσοιφεία επικοινψνίαρ: email: info@isupplies.gr, σηλ: 2103601671. 

Όσαν ππϋκεισαι για ιασποσεφνολογικά πποωϋνσα, ςσιρ πποςυοπέρ θα βεβαιύνεσαι η πιςσοποίηςη σψν πποςυεπϋμενψν 

ιασποσεφνολογικύν πποωϋνσψν µε σην επιςόναχη ή αναυοπά σψν ανσίςσοιφψν πιςσοποιησικύν πποσόπψν εξαςυάλιςηρ 

σηρ ποιϋσησαρ CE MARK και ISO και έγκπιςηρ ΕΚΑΠΣΤ ςόμυψνα µε σιρ οδηγίερ σηρ Ε.Ε. ή ανσίςσοιφψν πιςσοποιησικύν 

ποτ εκδίδονσαι απϋ οπγανιςμοόρ εξαςυάλιςηρ σηρ ποιϋσησαρ. 

mailto:areti.siaveli@gnn.gov.gr
http://isupplies.gr/
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mailto:info@isupplies.gr


Παπακαλείςθε να ςτμμεσάςφεσε μϋνο ευϋςον έφεσε εσοιμοπαπάδοσο τλικϋ και άμεςη παπάδοςη. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΟΠΩ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΝΑ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ: 

1. Οι ππομηθετσέρ θα ππέπει να αναυέποτν ςσην πποςυοπά σοτρ σα κάσψθι ςσοιφεία απαπαίσησα: 

1. Κψδικϋρ αισήμασορ σοτ Νοςοκομείοτ 

2. Κψδικϋρ είδοτρ Νοςοκομείοτ 

3. Κψδικϋρ είδοτρ εσαιπείαρ 

4. Κψδ. Κασαςκεταςσή 

5. Κασηγοπία και πεπιγπαυή τλικοό 

6. REF Number 

7. Κασαςκεταςσικϋρ οίκορ 

2. ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ν θωδηθόο παξαηεξεηεξίνπ είδνπο 

(http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) και η σιμή παπασηπησηπίοτ σιμύν σηρ ΕΠΤ ή λα θαηαηεζεί 
ππεύζπλε δήιωζε ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε απηό. 

3. σην πποςυοπά είδοτρ να αναυέπεσαι ο κψδικϋρ σοτ ΔΚΑΠΣΤ (ππύην ΕΚΕΒΤΛ ΑΕ) και ο κψδικϋρ GMDN 

απαπαίσησα. Να κασασεθεί ππεύζπλε δήιωζε ςε πεπίπσψςη ποτ δεν τπάγεσαι ςε ατσϋ. 

4. Να δηλύνεσαι ϋσι ϋλα σα πποςυεπϋμενα είδη υέποτν πιςσοποιησικϋ κασαλληλϋσησαρ CΕ. 

5. Παπακαλοόμε ϋπψρ επιςτνάπσεσε σα δικαιολογησικά κασακόπψςηρ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ, ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ, ΒΕΒΑΙΩΗ ΓΕΜΗ) κασά σην τποβολή σηρ πποςυοπάρ ςαρ ςσην πλασυϋπμα iSupplies. 
ε πεξίπηωζε κε δπλαηόηεηαο πξνζθόκηζεο ηωλ παξαπάλω δηθαηνινγεηηθώλ ε αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη 

ππεύζπλε δήιωζε, με σιρ έννομερ ςτνέπειερ σοτ ν. 1599/1986 (Α'75), ψρ πποκασαπκσική απϋδειξη ππορ 

ανσικασάςσαςη σψν πιςσοποιησικύν ποτ εκδίδοτν δημϋςιερ απφέρ ή σπίσα μέπη, επιβεβαιύνονσαρ ϋσι ο εν λϋγψ 

οικονομικϋρ υοπέαρ πληποί σιρ πποϊποθέςειρ ςτμμεσοφήρ ϋπψρ ατσέρ αναυέπονσαι ςσην έπετνα αγοπάρ τπϋ σην 

αίπεςη ϋσι ο οικονομικϋρ υοπέαρ ςσον οποίο θα γίνει η κασακόπψςη θα σα πποςκομίςει μεσά σην οικονομική 

αξιολϋγηςη σψν πποςυοπύν ηλεκσπονικά μέςψ mail ςσην γπαμμασέα σηρ Έπετναρ Αγοπάρ. Σα παξαπάλω δελ 
εθαξκόδνληαη ζε δεκόζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία ίζε ή θαηώηεξε ηωλ δύν ρηιηάδωλ πεληαθνζίωλ 

(2.500) επξώ (ρωξίο ΦΠΑ). 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΔΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ 

Σηκή πξνζθνξάο: Αναλτσικά ςε ΕΤΡΩ και ςσαθεπή μέφπι σην οπιςσική παπαλαβή σψν ειδύν. Να δηλύνεσαι και ο ΥΠΑ 

ποτ τπϋκεισαι σο είδορ. Η σιμή σηρ πποςυοπάρ ςαρ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ Σηκή Παξαηεξεηεξίνπ (όπνπ 

ππάξρεη). 

Πποςυοπέρ ποτ αναγπάυοτν σιμέρ πάνψ απϋ σο Π. Σ. σηρ ΕΠΤ (άπθπο 24 σοτ Ν. 3846/2010 θα αποππίπσονσαι ψρ 

απαπάδεκσερ. 

Ο ππομηθετσήρ τπϋκεισαι ςσιρ νϋμιμερ κπασήςειρ. Ο ΥΠΑ βαπόνει σο νοςοκομείο. 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ: Οι πποςυοπέρ ιςφόοτν και δεςμεόοτν σοτρ πποςυέπονσερ με ηελ ζπκκεηνρή ηνπο για 

εκασϋν είκοςι μέπερ (120) ημέπερ. 

Σξόπνο παξάδνζεο – παξαιαβήο: 

Σα τπϋ παπαγγελία είδη θα παπαδίδονσαι ϋλα μαζί και ϋφι σμημασικά και θα ςτνοδεόονσαι απϋ σα ανάλογα 

σιμολϋγια. Απαπαίσηση πποϊπϋθεςη ςσο σιμολϋγιο σοτ ππομηθετσή να αναγπάυεσαι ϋσι ππϋκεισαι για τλικά σηρ 

αίσηςηρ, ο κψδικϋρ σοτ είδοτρ σοτ Νοςοκομείοτ, η επψντμία, και ςε κάθε παπαςσασικϋ αγοπάρ (δελσίο αποςσολήρ 

και σιμολϋγιο) κψδικϋρ ΕΚΑΠΣΤ κ.σ.λ. 

Η παπάδοςη σψν τλικύν, σα οποία θα ππέπει να είναι απολόσψρ κασάλληλα για σην φπήςη ποτ πποοπίζονσαι, θα 

γίνεσαι με έξοδα και ετθόνη σοτ Αναδϋφοτ. 

Ο ππομηθετσήρ τποφπεοόσαι να παπαδύςει σα είδη ςόμυψνα με σιρ σεφνικέρ πποδιαγπαυέρ. ε πεπίπσψςη 

απϋππιχηρ ειδύν εκ μέποτρ σηρ Επισποπήρ, ευ’ ϋςον ατσά δεν πληποόν σιρ σεφνικέρ πποδιαγπαυέρ, θα 

ανσικαθίςσανσαι δψπεάν ενσϋρ 10 επγαςίμψν ημεπύν. 

Δηδηθνί Όξνη ζπκκεηνρήο: 

1. Ο Ππομηθετσήρ με σην ςτμμεσοφή σοτ δηλύνει ϋσι υέπει ειρ σο ολϋκληπον αλληλεγγόψρ και απεπιοπίςσψρ σην 

ετθόνη για σην επίσετξη σοτ ςκοποό μεσά σψν παπεπομένψν ατσοό τποφπεύςεψν. Κασά σον ατσϋ σπϋπο εγγτάσαι 

σην εκσέλεςη σηρ τπϋ ανάθεςη ππομήθειαρ και επιβαπόνεσαι με σιρ ενδεφϋμενερ κτπύςειρ ή εκπσύςειρ ςε 

http://84.205.248.47/front.php/simple/listing


πεπίπσψςη μη παπάδοςηρ σψν τλικύν. 

2. Η πξνκήζεηα ηωλ εηδώλ πνπ δελ εθηειεί ε εηαηξεία, ζηελ νπνία έγηλε ε αξρηθή θαηαθύξωζε ζα γίλεηαη από 
ηνλ επόκελν κεηνδόηε ηεο έξεπλαο θαη ηελ δηαθνξά ηεο ηηκήο πνπ πξνθύπηεη ζα ηελ επηβαξύλεηαη ε εηαηξεία 

ζηελ νπνία έγηλε αξρηθά ε θαηαθύξωζε / αλάζεζε. 

3. Ο Ππομηθετσήρ με σην ςτμμεσοφή σοτ δηλύνει ϋσι αποδέφεσαι πλήπψρ και ανεπιυτλάκσψρ ϋλοτρ σοτρ ϋποτρ ποτ 

αναυέπονσαι με σα οποία και ςτμυψνεί. 

 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  

 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 


