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ΑΔΑ: ΩΘΘΟ46904Ε-ΝΝΞ

Αθήνα, 01/12/2021
Αριθμός Διαγωνισμού iSupplies: 1435

ΠΛΗΡ.: Κουκουμέλα Αμαλία
ΤΗΛ 2106402144 & FAX : 210 6465548
e-mail : micropromithies@hospital-elena.gr
ΘΕΜΑ: "ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 8CM (ΔΔΥ 971)
Το Γενικό Νοσοκομείο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, προτίθεται να προβεί στην έκτακτη προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας των πιο
κάτω αναφερόμενων ειδών, με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, με συλλογή ενδεικτικών τιμών και
κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή η οποία δε μπορεί να είναι υψηλότερη του παρατηρητηρίου τιμών, για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Νοσοκομείου.
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ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 8cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεμάχιο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.500,00000

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
345,00000 €

Διεύθυνση: Διοικητικής Υπηρεσίας
Τμήμα: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-2146
Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03/12/2021 10:00
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο
διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies
(http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C.
Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος
ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.
Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671
είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register.
Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα
στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Ανάλογα με το είδος της παραγγελίας, η παράδοση θα γίνεται εργάσιμες ημέρες από 08:00-14:00 στις
αντίστοιχες αποθήκες (Υλικού -Τροφίμων) και η παραλαβή θα γίνεται από τους αρμόδιους υπάλληλους.
2. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός τιμολόγησης της εταιρίας σας.

ΑΔΑ: ΩΘΘΟ46904Ε-ΝΝΞ
3. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων
και να φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση CE, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN και CPV.
5. Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις τιμές σας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ’ όσον υπάρχει
αντιστοίχιση), τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση που το είδος δεν
ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού.
6. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός διαγωνισμού και το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης
τους από την ημέρα λήψης της παραγγελίας.
7. Η ισχύς της προσφοράς παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον ΤΡΙΜΗΝΗΣ (3 μήνες) διάρκειας.
8. Η προσφορά σας θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας
iSupplies. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, για
να δοθεί παράταση.
9. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν μαζί με την προσφορά και τα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ISO 9001,
ISO 13485 και ΚΥΑ 1348 στην πλατφόρμα iSupplies εφόσον απαιτούνται.
10. Εφόσον ζητείται δείγμα, αυτό θα αποστέλλεται απευθείας στο Γραφείο Μικροπρομηθειών του Νοσοκομείου
(Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2, Αθήνα, ΤΚ: 11521, Κτίριο Γ – Σχολή Μαιών, 3ος όροφος).
11. Κατά την πληρωμή, θα πρέπει να προσκομίζεται από τους προμηθευτές φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα.
12. Η προσφορά σας να κατατεθεί και σε συνημμένο αρχείο. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Θα λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ η τιμή που έχει καταχωρηθεί στο
σύστημα.
13. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας περί προμηθειών Δημοσίου και εν
προκειμένω των προβλεπόμενων του Ν. 4412/2016.

