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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 3662 / 2018
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892714 και εως 31/1/2019 ώρα 11:00πμ για το είδος:
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ (ΕΞΩΤΕΡ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ)

Αναλυτικότερα :
9-9604020102 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ -50 ΤΕΣΤ-

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΕΚΠΥ (ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/18 (ΦΕΚ 4898 Β/01-11-2018)) το υγειονομικό υλικό πρέπει
να φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης (barcode) με τον αριθμό ΕΑΝ του προϊόντος και την ονομασία του, να
έχει καταχωρηθεί στο σύστημα e-dapy του ΕΟΠΥΥ, με βάση τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΠΥΥ και να φέρει
πιστοποίηση για την καταλληλότητά του.
Η μειοδότρια εταιρεία θα πρέπει:
α. να καλύψει τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε μετρητές σακχάρου αίματος, και
β. να προσφέρει ένα (1) μετρητή σακχάρου αίματος για κάθε ατομική παραγγελία ανασφάλιστου ασθενούς
(Ν.4368/2016).
Οι μετρητές σακχάρου αίματος θα πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά το νέο πρότυπο ακριβείας EN ISO
15197:2015 (Ευρωπαϊκή Οδηγία) και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
Σημειώνεται :
Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφοράς σας και το όνομα του χειριστή της.
Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαικών προτύπων και να
φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.
Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου
απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να
αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ)
Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε
θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.
Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

