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ΘΕΜΑ: Υποβολή  οικονομικών προσφορών για τα είδη «Πακέτο εξωσωματικής, σετ 

αυτομετάγγισης, βιολογικές κόλλες, χοίρειο περικάρδιο, αισθητήρες Εγκεφαλικής οξυμετρίας, 
σταθεροποιητής μυοκαρδίου (CPV:33186000-7) & αγγειακά μοσχεύματα (CPV:33184100-4) 

για τρίμηνη (3) προμήθεια» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις » όπως ισχύει. 

2. Το ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό σύστημα Υγείας και κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

3. Την υπ. αρ. 29/09.12.2016 (Θέμα:2ο ) Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με 

«Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμών στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2015». 
4. Την υπ. αρ. 4963/05.10.2016 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά 

με τις «Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 
3580/2007- Καθορισμός ΚΑΑ». 

5. Το υπ. Αρ. 1467/31.01.2017 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών σχετικά τα ανωτέρω είδη.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας σε πακέτο εξωσωματικής, σετ 

αυτομετάγγισης, βιολογικές κόλλες, αισθητήρες Εγκεφαλικής οξυμετρίας, 
σταθεροποιητής μυοκαρδίου (CPV:33186000-7) & αγγειακά μοσχεύματα 

(CPV:33184100-4), παρακαλούμε να μας καταθέσετε οικονομικές προσφορές για τα 

είδη που επισυνάπτονται στον ακόλουθο πίνακα, με χρονική ισχύ τριών (3) μηνών. Οι 
τεχνικές προδιαγραφές των ειδών για την διαδικασία αυτή διαπραγμάτευσης 

αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο. Η προμήθεια των ειδών για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών θα γίνεται από τον μειοδότη που θα αναδειχτεί από το 

πέρας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για κάθε είδος.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για 
τα προϊόντα ενδιαφέροντός τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, 

η οποία άρχεται από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (http://www.hippocratio.gr → Τμήμα Προμηθειών→ 

Διαγωνισμοί- Διαπραγματεύσεις). 
3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν τις προτάσεις τους στην ελληνική 

γλώσσα στο τμήμα Πρωτοκόλλου του νοσοκομείου σε έντυπη μορφή σε κλειστό 

σφραγισμένο φάκελο. 
4. Το σύνολο του υποβληθέντος υλικού θα παραδοθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης της 

εν λόγου διαδικασίας  η οποία θα προβεί σε σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών. 

 

 

 
Εσωτερική Διανομή: 

Τμήμα Προμηθειών 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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