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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

          ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ    ΠΤΡΓΟ:   07/09/2017 

  6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ             ΑΡ. ΠΡΩΣ: 18265 

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ  
 

 

    

 

 

 

8Η ΠΡΟΚΛΗΗ  

MINI ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΙ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΕ ΣΗ ΤΜΥΩΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟΤ ΤΜΒΑΕΙ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ «ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ» 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ 

«ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ»  ΓΙΑ ΔΙΑΣΗΜΑ ΣΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 44.113,02 ΕΤΡΩ ΤΜΠ. ΥΠΑ 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφείο            :   Προμηθειών ΠΡΟ: 

Σαχ. Δ/νση       :   Ε.Ο. Πύργου-Πατρών        ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

Σαχ. Κώδικας   :   27100 

Πληροφορίες  :   Ζουμπάκη Ιωάννα 

Σηλέφωνο        :   26210 / 82784 

FAX                   :   26210 / 82378 

Ε-MAIL              :   promithiesgnpyr@gmail.com 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Σο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου έπειτα από: 

 
1. Σις διατάξεις του Ν.3580/2007 (ΥΕΚ 134/Α/2007) «Προμήθειες Υορέων 

εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις».  

2. Σις διατάξεις του Ν.3918/11 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις. 

3. Σις διατάξεις του Ν.4038/2012 άρθρο 9, παρ. 4 εδαφ. Β’ 
4. Σον υπ’αρ.4412/16, Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

5. Σην υπ.αριθμ.11981/19-6-14 Διακήρυξη συμφωνία πλαίσιο του Γενικού  Παναρκαδικού  

Νοσοκομείου Σρίπολης.  
6. Σην υπ’αρ.36η/04-09-17 Απόφαση Δ. έγκρισης Μίνι Μειοδοτικού Διαγωνισμού για 

την προμήθεια Ακτινολογικού Τλικού. 

7. Σην υπ. αριθμ. 5284/22-10-2014 εγκύκλιο υλοποίησης επαναδιαγωνισμών (Call-Offs)  

8. Σο υπ’αρ.20283/06-07-15 έγγραφο της ΤΠΕ κοινοποίησης της αριθμ.0221/18-12-

2014 πράξης του IV Σμήματος του ελεγκτικού υνεδρίου «σύγκριση τιμών με το Π.Σ» 

 

καλεί σε υποβολή οικονομικής προσφοράς την εταιρεία: 

 

 ΑΓΚΦΑ-ΓΚΕΒΕΡΣ ΑΕΒΕ,  
 

για την προμήθεια του είδους «ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ» προς κάλυψη των 

αναγκών διάρκειας τριών (3) μηνών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 
Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
 

18 

 ΦΙΛΜ AGFA ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑ AGFA 
DRYSTAR 5302,5300,5503 (35X43 
εκατ) ΦΙΛΜ 19400 

19 

ΦΙΛΜ AGFA ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑ  AGFA 
DRYSTAR 5302,5503 8X10 ιντσες 
(20 χ 25 εκατ)  ΦΙΛΜ 2.200 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

 

18 

 ΦΙΛΜ AGFA ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑ AGFA 
DRYSTAR 5302,5300,5503 (35X43 
εκατ) ΦΙΛΜ 600 

19 

ΦΙΛΜ AGFA ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑ  AGFA 
DRYSTAR 5302,5503 8X10 ιντσες 
(20 χ 25 εκατ)  ΦΙΛΜ 300 

 

ΑΔΑ:Ω9Τ046907Ε-7ΡΜ 
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Τα προϋπολογιζθένηα ποζά  ηης  Νοζηλεσηικής Μονάδας Πύργοσ  βαρύνοσν 

ηον προϋπολογιζμό ηης ιδίας- ηο δε προϋπολογιζθέν ποζό για ηα Κένηρα Υγείας 

ποσ αναθέρονηαι ανωηέρω βαρύνοσν  ηην 6
η
 ΥΠΕ, βάζη ηων Ν. 4238/2014 και 

4316/2014. 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 44.113,02€ 

συμπ. Υ.Π.Α (42.613,64 ευρώ για την Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου και 

1.499,16 ευρώ για το Κέντρο Τγείας Γαστούνης  αρμοδιότητας της 6η ΤΠΕ  

συμπ.Υ.Π.Α.), για την κάλυψη των αναγκών διάρκειας ενός (1) τριμήνου ή έως 

εξάντλησης των αναφερόμενων ποσοτήτων.  

 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΤΜΒΑΗ  

 

Οι  συμβάσεις  που θα υπογραφούν με τη μειοδότρια  εταιρεία θα ισχύουν για 

χρονικό διάστημα τριών μηνών (3)από την υπογραφή της ή μέχρι εξάντλησης 

των ποσοτήτων. 

 

 

ΣΙΜΗ  

Η τιμή θα πρέπει να δοθεί ανά τεμάχιο και για το σύνολο της υπό προμήθειας 

ποσότητας. 

 

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤ ΚΑΛΕΙΣΑΙ Ε ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΑ 

ΕΙΔΗ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

Α/Α 

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

 

Δ/ΝΗ - ΣΗΛΕΥΩΝΟ – ΥΑΞ 

 

1 
 ΑΓΚΦΑ-ΓΚΕΒΕΡΣ ΑΕΒΕ,  

 

Σ. ΓΟΝΑΣΑ 16, Σ.Κ. 121 10 ΠΕΡΙΣΕΡΙ,                   

ΣΗΛ: 210 5706500 & FΑΧ: 210 5706700 

                                                 

ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ 

 

Επί ποινή απόρριψης, οι οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται  δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν  την ενδεικτική τιμή με την οποία οι προμηθευτές 

συμμετείχαν στη συμφωνία πλαίσιο.  
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τις περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών της 

Ε.Π.Τ., οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες 

τιμές του παρατηρητηρίου. ε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν 

περιλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Τ., οι υποψήφιοι θα πρέπει 

να το δηλώνουν στην προσφορά τους. Να αναγράφεται υποχρεωτικά ο 

κωδικός των υλικών που συμπεριλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών, 

καθώς και τιμή του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Τ.(0221/18-12-2014 πράξη του IV 

Σμήματος του ελεγκτικού υνεδρίου) 

 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

Η προσφορά θα πρέπει να έχει σταλεί στην Τπηρεσία μας, μέχρι την ΣΡΙΣΗ 

19/09/17 και ώρα 14:00 μ.μ.  

 

Ημερομηνία διενέργειας: 20/09/17 ημέρα ΣΕΣΑΡΣΗ και ώρα 11.00π.μ στο χώρο 

του Γραφείου Προμηθειών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ  

Η μειοδότρια εταιρεία οφείλει να υποβάλλει την «οικονομική προσφορά»  μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζεται ΥΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ. 

Επίσης, η μειοδότρια εταιρεία οφείλει να υποβάλει τα «Επικαιροποιημένα 

Δικαιολογητικά» όπως αυτά ορίζονται στην υπ’αριθμ.6271/5-9-2012 εγκύκλιο της ΕΠΤ  

πριν την σύναψη σύμβασης»,: 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα και 

Τπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Ά75) ότι «εξακολουθεί να πληροί τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας 

συνήφθη η συμφωνία – πλαίσιο και ισχύουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού», μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο που ονομάζεται ΥΑΚΕΛΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  

Οι προτάσεις της προσφέρουσας εταιρείας θα αξιολογηθούν από την 

Επιτροπή του διαγωνισμού. Μετά την αξιολόγηση της οικονομικής 
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προσφοράς του υποψηφίου, θα αναδειχθεί ως επικρατέστερος, αυτός  που 

υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά τεμάχιο και για το σύνολο 

της υπό προμήθειας ποσότητας, και υπέβαλε τα απαραίτητα επικαιροποιημένα 

δικαιολογητικά, ο οποίος και θα κληθεί να υποβάλει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της προμήθειας, ύψους 0,5% επί της συνολικής αμοιβής. 

 
       

      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                                                                          

 

 

                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 


