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  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  
6Η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                      Πάτρα : 12-03-2018 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ –ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ –          Αρ.Πρωτ: 8546 
ΗΠΔΙΡΟΤ ΚΑΙ  ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ    

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

 
       

Σμήμα : Οικονομικό(Γρ.Προμηθειών)     
Πληρουορίες: Ν.Αναστασοπούλοσ 

Σηλέυωνο: 2613601872     
 Fax:                 2610227896 

 

 
 

                   Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η   Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ο  
 

 

      ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ ΔΤΚΑΜΠΣΟΤ ΟΤΡΗΣΗΡΟΚΟΠΙΟΤ  

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 9.300,00 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ. 

 

 Σο Γενικό Νοζοκομείο Παηπών, ζύμθυνα  με ηην απιθ. 11η/ 06-03-2018  Απόθαζη Δ  με 

ΑΔΑ:64ΘΞ46906Λ-Δ22  απεςθύνει Ππόζκληζη Εκδήλυζηρ Ενδιαθέπονηορ για ηην ππομήθεια ενόρ  

εύκαμπηος οςπηηηποζκοπίος  πποϋπολογιζμού 9.300,00 €,  ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, με κλειζηέρ 

 πποζθοπέρ και κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά,  

αποκλειζηικά βάζει ηηρ ηιμήρ. 

  

                       TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

   

1. Να είναι εύκαμπηο με ςτηλήρ ποιόηηηαρ οπηικό ζύζηημα παπαηήπηζηρ με κεπαμικό άκπο 

για πποζηαζία ηος επγαλείος από ηην σπήζη Laser.  

 

2. To καλώδιο τςσπού θυηιζμού απαπαίηηηα να είναι αποζπώμενο για εύκολη 

ανηικαηάζηαζη ζε πεπίπηυζη θθοπάρ. 

 

3. Οι γυνιώζειρ να είναι 270ο ππορ ηα πάνυ και 270ο ππορ ηα κάηυ 

 

4. Σο εύπορ γυνίαρ όπαζηρ να είναι 88ο πεπίπος.  

 

5. Να έσει μήκορ επγαζίαρ 67 εκαηοζηά πεπίπος, εξυηεπική διάμεηπο 7.5 Fr και κανάλι 

επγαζίαρ ηοςλάσιζηον 3.5Fr και να αποζηειπώνεηαι ζε ςγπά, EtO, Steris και Sterrad. 
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6. Να πεπιλαμβάνονηαι: ζύζηημα ελέγσος ζηεγανόηηηαρ, λαβίδα καθαπιζμού, βαλίηζα 

μεηαθοπάρ και ανηαπηοπ ζςγκπάηηζηρ ίναρ. 

 

7. Σα ηεσνικά κλπ. σαπακηηπιζηικά πος να ηεκμηπιυθούν με ανηίζηοισα ππυηόηςπα 

prospectus για να αξιολογηθούν. 

 

8. Να έσει εγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ ηοςλάσιζηον δύο έηη. 

 

9. Η ππομηθεύηπια εηαιπεία ςποσπεούηαι να εκπαιδεύζει ηο Θαηπικό και ηεσνικό πποζυπικό 

ανηίζηοισα ζηην σπήζη και ζςνηήπηζη ηος μησανήμαηορ συπίρ καμία επιπλέον 

επιβάπςνζη ηος Νοζοκομείος. 

 

10. Να πποζθεπθεί ηιμή με πποϋπόθεζη ηην απόζςπζη ηος παλαιού ενδοζκοπίος μαρ . 

 

11. Η πιθανή δαπάνη να είναι πεπίπος 7500 εςπυ + ΦΠΑ 24%. 

 

 

ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

   Οι πποζθοπέρ θα ππέπει να αποζηέλλονηαι κλειζηέρ ζε ζθπαγιζμένο θάκελο ζηον 

οποίο θα αναγπάθονηαι εςκπινώρ: 

α) Σα ζηοισεία ηος αποζηολέα  (επυνςμία, Δ/νζη, ηηλ. κ.λ.π.) 

β) Σα ζηοισεία ηος Νοζοκομείος με ηιρ λέξειρ: “ΠΡΟΦΟΡΑ” για ηην ππομήθεια ενόρ 

εύκαμπηος οςπηηηποζκοπίος ηος Γενικού Νοζοκομείος Παηπών, πποϋπολογιζμού 9.300,00 € 

ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ  

 Οι πποζθοπέρ θα ππέπει να καηαηεθούν ζηο Γπαθείο Ππομηθειών (κηίπιο Γ. 

Γεννημαηάρ 2ορ όποθορ)  έως την 26-03-2018, ημέρα Γεστέρα και ώρα 1200 πμ. Όπος 

και ηο άνοιγμα ηυν πποζθοπών θα ππαγμαηοποιηθεί ενώπιον ηηρ Επιηποπήρ  Αξιολόγηζηρ, 

όπυρ οπίζθηκε με ηην απ. 8/11-01-2018 Απόθαζη Διοικηηή με ΑΔΑ:ΩΗΕΟ46906Λ-ΞΝΖ  ηος 

Γενικού Νοζοκομείος Παηπών. 

     

 

 

 

                                                                                          O ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Π 

                                                                              

                              

                                                                                   ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΡΔΜΔΣΗ 
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