
 

                                                                                                                                  ΛΕΡΟ: 4/10/2019 

                                                                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 11136/ 7-10-19 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ 

ΔΘΟΘΚΗΗ 2ης ΤΓΕΘΟΝOΜΘΚΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ                                                   ΑΔΑ: 
ΠΕΘΡΑΘΩ & ΑΘΓΑΘΟΤ CPV: 30125000-1  

ΚΡΑΣΘΚΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΘΟ –  

Γ.Ν – Κ.Τ ΛΕΡΟΤ                                                                                                             

 ΟΘΚΟΝ. ΤΠΟΔΘΕΤΘΤΝΗ                                                                                               
ΓΡΑΦΔΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

  Πιεξνθνξίεο : Παγηνπνχινπ Θενδφηα 
  Σειέθσλν: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1                                           

  Fax : 22470-23141 

  Δ-mail: promithies2@leros-hospital.gr            

 

ΔΗΜΟΘΑ ΑΝΟΘΚΣΗ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο -119- 

      Σν Κξαηηθφ Θεξαπεπηήξην – Γ.Ν.-Κ.Τ. Λέξνπ γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θαη 

έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (Γεκφζηεο πκβάζεηο , έξγσλ , πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 43 ηνπ Ν. 4605/19, ην άξζξν 33 ηνπ Ν. 4608/19 θαη ην άξζξν 56 ηνπ Ν. 4609/19. 

2. Σην σπ’ αριθ. 33/24-9-2019 (Θέμα ΕΗΔ 2 ) Απόθ. Δ.. (ΑΔΑ: Ω1Ζ846904Ρ-64Κ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

ζθνπηκφηεηα γηα ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

3. Σην σπ’ αριθ. 1086/25-9-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΜ346904Ρ-ΖΦΞ) απόθαζη ανάληυης σποτρέφζης θαη θαηαρψξεζεο 

ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 2/18993/ΓΠΓΜ/28-2-2014 πεξί 

ηήξεζεο κεηξψνπ δεζκεχζεσλ 

 

πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ  παξαθάησ είδνπο: 

Α΄ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΜΟΝΑΓΔ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ (DRUM) 

Α/Α  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ  ΠΟΟΣΗΣΑ  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΣΙΜΗ  ΜΟΝ. ΥΩΡΙ ΦΠΑ  

1 

 LEXMARK Photoconductor Kit (260x22G ) γηα 

εθηππσηή LEXMARK e460dn  2                                40,00 €  

 

  Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Αξηζκφο αηηήκαηνο (πξσηφθνιιν) 11136/ 7-10-19 

ΚΑΔ 1439.01 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε πξν ΦΠΑ 80,00 € 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο Πιένλ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (Υακειφηεξε ηηκή) 

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ Απφ ηελ αλάξηεζε ηεο παξνχζαο ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

Ηκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ Γεπηέξα 14 /10/2019, ψξα 11:00΄ 

Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Με e-mail, ζηο: 

 promithies@leros-hospital.gr 

 promithies1@leros-hospital.gr  

 promithies2@leros-hospital.gr  

 promithieslog@leros-hospital.gr  

ή  ζε ένησπη μορθή,  ζηα γραθεία ηης σπηρεζίας μας (Πρφηόκολλο) 

(ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο απφ ην 

πξσηφθνιιν, φρη ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκίνπ) 
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ΑΔΑ: ΨΧ0Φ46904Ρ-9ΨΗ



Γ΄ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

        Η πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο: ΑΦΜ, Γ.Ο.Τ, πιήξε επσλπκία, 

δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, e-mail, ηνλ ζπληειεζηή ΦΠΑ (λα ηνλίδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο είλαη δηαθνξεηηθφο ηνπ 

ηζρχνληνο 9% θαη 17%), ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο  θαη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

Α/Α 

Περιγραθή 

σλικού 

Σιμή μονάδος 

€ τφρίς ΦΠΑ  

Κφδικός 

Π.Σ. 

Σιμή 

Π.Σ. 

Κφδικός 

Εμπορίοσ 

Κφδικός 

ΕΚΑΠΤ 

              

              

              

              

 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη - επί ποινή απόρριυης- ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Λφγσ ηνπ 

επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη εηοιμοπαράδοηα, ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά αλ θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή πξνζθνξάο ηνπ είδνπο ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηηκή παξαηεξεηεξίνπ ή ηελ πξνυπνινγηζζείζα 

δαπάλε απηή ππνρξεσηηθά απνξξίπηεηαη. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ αληηζηνηρίδεηαη κε ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ, 

απηφ ζα αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε Κσδηθφο Παξαηεξεηεξίνπ. 

      Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ ελαιιαθηηθψλ 

πξνζθνξψλ, σο θχξηα ζεσξείηαη απηή κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή, νη ππφινηπεο δελ ζα αμηνινγνχληαη. 

Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε 

πηζηνπνίεζε CE, λα δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο.  

Δπί ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ππεχζπλα φηη δελ βξίζθνληαη ζε  κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ   

άξζξσλ 73 θαη  74 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ. 

 

Σέινο, ην λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο θαη νη 

ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ππνρξενχληαη – επί πνηλή απφξξηςεο- λα ην απνζηείινπλ άκεζα. 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                      Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

                                                                                                                                                      ΑΡΙΚΑ ΔΛΔΝΗ - ΛΗΓΑ 

 

ΑΔΑ: ΨΧ0Φ46904Ρ-9ΨΗ
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