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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ PORTAL TOY ΕΣΗΔΗΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξωτερικών καθετήρων σιλικόνης.
Σε εκτέλεση των: α) η υπ’ αρ. 254 με ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΩΧΚΑ46907Η-Υ1Χ Απόφαση Διοικήτριας & β) η υπ’ αρ. 181
Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης με ΑΔΑ: 6ΤΕΔ46907Η-ΚΧΛ, το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη
διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προμήθειας καθετήρων CPV: 33141200-2 για τα είδος όπως
περιγράφεται παρακάτω:
•

Εξωτερικοί καθετήρες (περιπεικοί) αυτοκόλλητοι από σιλικόνη με διπλό δακτύλιο εφαρμογής & έξοδο
σπιράλ διαμέτρου 30χιλ.

•

Ποσότητα: 90τμχ.

Το είδος είναι για χορήγηση σε ανασφάλιστο ασθενή και η τιμή προσφοράς να είναι εναρμονισμένη με το ΦΕΚ
3491/05.10.2017 ΤΕΥΧΟΣ Β' ►Καθορισμός τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

(Να αναγράφεται στην προσφορά σας ο κωδικός του είδους & σελ. πίνακα ΦΕΚ).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hoslak.gr. Η προσφορά ισχύει και
δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η παράδοση των ειδών θα είναι εφάπαξ κατόπιν παραγγελίας εντός πέντε (5) ημερών.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
•

Οι προσφορές υποβάλλονται στο mailto:info@hospspa.gr με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας
………………. Με Αρ. Προσφοράς 32, Υπόψη κ. Τσερπέ Στ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 23-06-2022 και ώρα 13:00.

•

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.

•

Σε περίπτωση που η επιτροπή το κρίνει απαραίτητο στο στάδιο της αξιολόγησης προσφορών οι
συμμετέχοντες υποχρεούνται στην προσκόμιση δείγματος κατόπιν ειδοποίησης.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως από :
•

Tο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

•

Το ν. 4605/01-04-2019 (Α’52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.

•

Tο ν. 4782/09-03-2021 (Α’ 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Υ
ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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