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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 176/2018 

 

 Το Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διενεργεί έρευνα αγοράς για την δημιουργία 

παρακαταθήκης υλικών για τo Παιδοχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου, σε 

συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά 

την 4η/28-2-2018 (Θέμα 85ο) συνεδρίασής του, με ΑΔΑ: ΩΠΨ2469067-ΦΞΩ, ως εξής: 

 

 Χειρουργικό σετ ραδιοχειρουργικής μεθόδου, συχνότητας 4 ΜΗz και 1,7 MHz 

 

 Ηλεκτρόδια εξάχνωσης και συρρίκνωσης ιστών με τη μέθοδο 

ραδιοκυματικής τεχνολογίας 

 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές, 

στις οποίες να δίνεται ξεχωριστή τιμή για κάθε ένα από τα περιλαμβανόμενα είδη. 

Οι τιμές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. και να 

αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός παρατηρητηρίου, σε διαφορετική περίπτωση, 

μαζί με την προσφορά, να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους σε 

Δημόσιους Οργανισμούς ή ΝΠΔΔ προκειμένου να ληφθούν υπόψη ως συγκριτικά 

στοιχεία τιμών. 



 

Σε περίπτωση νέων υλικών για τα οποία δεν έχει συναφθεί ακόμη σύμβαση 

από φορέα του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε 

αντίγραφο της αίτησης κατάθεσης του φακέλου στο αρμόδιο τμήμα της ΕΚΑΠΥ για 

την ένταξη νέου είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 

Κανονισμό Λειτουργίας του Παρατηρητήριου Τιμών, ενότητα Δ΄, «Αιτήματα νέων 

υλικών». 

 Οι προσφορές να κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 

μέχρι την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.  

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τετάρτη,  5 Δεκεμβρίου 

2018 και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την 

αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Το αποτέλεσμα της 

έρευνας αγοράς για την δημιουργία παρακαταθήκης για την Παιδοχειρουργική 

Κλινική θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα 

ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα χορηγητή. 

 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την έρευνα αγοράς στο τηλ. 2313-

312284. Αρμόδια υπάλληλος κ. Χαραλαμπίδου Ναυσικά.   

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

    ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 


