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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ
ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν, να υποβάλλουν προσφορά για την
προµήθεια Βασικών Υλικών για τη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για το 4008 H/S
Hemodealysis System Fresenius Medical Care για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου

(CPV

33181500-7), µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή βάσει τιµής µέχρι του ποσού των
δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00€) µε Φ.Π.Α.
ΕΙ∆Η-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1)∆ιάλυµα απολυµαντικό για την αποστείρωση µηχανηµάτων του τεχνητού νεφρού για
µηχανήµατα FRESENIOUS σε συσκευασία των 5 λίτρων το οποίο παράλληλα να επιτυγχάνει την
αφαλάτωση των µηχανηµάτων, οκτώ (8) τεµάχια.
2)Όξινο διάλυµα αιµοκάθαρσης ποικίλης σύστασης σε µπιτόνια 5 λίτρων,

τριακόσια (300)

τεµάχια.
3)∆ιάλυµα διττανθρακικών αιµοκάθαρσης (CB3) σε µπιτόνια 5 λίτρων, εκατόν πενήντα (150)
τεµάχια.
4)Φύσιγγες διττανθρακικών 650 γραµµαρίων, µε στείρο διττανθρακικό νάτριο σε σκόνη, µε
σταθεροποιητή κιτρικών για την παρασκευή διαλύµατος αιµοκάθαρσης. Οι φύσιγγες να είναι
συµβατές µε µηχανήµατα FRESENIUS.

Ασκοί, εκατόν πενήντα (150) τεµάχια.

5)Πλαστικές λαβίδες από υλικό αντοχής για χρήση κατά την αιµοκάθαρση, πενήντα (50) τεµάχια.
6)Σετ περιποίησης φλεβοκέντησης για χρήση στην αιµοκάθαρση πριν και µετά την έναρξή της,
τριακόσια (300) τεµάχια.
7)Βελόνες παρακέντησης φίστουλας µε BACK EYE, διάµετροι βελόνων 15G, διακόσια (200)
τεµάχια.
8)Βελόνες παρακέντησης φίστουλας µε BACK EYE, διάµετροι βελόνων 16G, εξακόσια (600)
τεµάχια.
9)Φίλτρα αιµοκάθαρσης διαφόρων επιφανειών και µεµβρανών, τριακόσια (300) τεµάχια.
10)Προσωρινοί κεντρικοί καθετήρες αιµοκάθαρσης διπλού αυλού διαφόρων µεγεθών Νο 16 τρία
(3) τεµάχια και Νο 19 δύο (2) τεµάχια. Και
11)Φίλτρα αιµοκάθαρσης διαφόρων επιφανειών και µεµβρανών και συγκεκριµένα:
α)Πολυαιθερική Σουλφόνη, επιφάνειας m2 2,2, κατηγορίας Α2, ογδόντα (80) τεµάχια.
β) Πολυαιθερική Σουλφόνη, επιφάνειας m2 1,8, κατηγορίας Α2, πενήντα (50) τεµάχια.
γ) Πολυαιθερική Σουλφόνη, επιφάνειας m2 1,6, κατηγορίας Α2, εκατόν είκοσι (120) τεµάχια.
δ)Πολυµερής αιθυλική βινυλική αλκοόλη , επιφάνειας m2 1,8, κατηγορίας Β2, είκοσι (20)
τεµάχια.
ε)Πολυµερής αιθυλική βινυλική αλκοόλη, επιφάνειας m2 1,6, κατηγορίας Β2, τριάντα (30)
τεµάχια.
Στ)Πολυσουλφόνη, επιφάνειας m2 1,8, κατηγορίας β2, είκοσι (20) τεµάχια.
Επίσης παρακαλούµε όπως στην προσφορά σας αναγράφονται οι κωδικοί GMDN και ΕΚΑΠΤΥ,
οι οποίοι είναι απαραίτητοι για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ.
2143/8-4-2014 έγγραφο της ΕΠΥ), καθώς επίσης

τα προσφερόµενα είδη

να είναι άµεσα

διαθέσιµα.
Οι προσφορές να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται κλειστές σε σφραγισμένο φάκελο στο
Πρωτόκολλο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου.
Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:
Α) Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας πρόσκλησης
Β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο)
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δηµοσίευση της παρούσας στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Νοσοκοµείου www.naxoshospital.gr έως και την
05/07/2017 ηµέρα Τετάρτη.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών, καµία προσφορά δε θα γίνεται
αποδεκτή.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών θα
πραγµατοποιηθεί στις 6/7/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 στην Οικονοµική Υπηρεσία του ΓΝΚΥ Νάξου ενώπιον επιτροπής που θα οριστεί για το σκοπό αυτό. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς
δεν αποτελεί κώλυµα για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της
σύµβασης.
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκοµίσει κατά την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης,
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από
την Οικονοµική Υπηρεσία.

Η πληρωµή του µειοδότη, θα πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από
τη λήψη του τιµολογίου, την έκδοση από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µε την προϋπόθεση της προσκόµισης φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονοµική
Υπηρεσία. Επίσης, η πληρωµή θα πραγµατοποιείται µετά από τη θεώρηση του σχετικού
χρηµατικού εντάλµατος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το
νόµο.
Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές.
Η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προµήθεια, γίνει η
αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις από τα
συµβαλλόµενα µέρη.
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