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 Προθεηκέλοσ λα θαισθζούλ ηρέτοσζες  αλάγθες , ηο ΓΝΘ Άγηος Παύιος πρόθεηηαη λα 

προβεί ζηελ προκήζεηα  ηωλ εηδώλ ποσ αλαθέροληαη ζηολ πίλαθα ποσ αθοιοσζεί, κε ηε 

δηαδηθαζία ηες δεκοζίεσζες ζηο δηαδίθησο θαη ηε ζσιιογή προζθορώλ κε θρηηήρηο ηε 

τακειόηερε ηηκή , ε οποία δελ κπορεί λα σπερβαίλεη ηο ηρέτολ Παραηερεηήρηο Σηκώλ ηες 

Ε.Π.Τ  Ν.3846/2010 άρζρο 24.  

 

      Σα προζθερόκελα είδε πρέπεη λα ζσκκορθώλοληαη κε ηης απαηηήζεης ηωλ δηεζλώλ & 

Εσρωπαϊθώλ προηύπωλ θαη λα θέροσλ ηελ προβιεπόκελε ζήκαλζε CE. ηης προζθορές 

ζα πρέπεη λα αλαθέροληαη απαραίηεηα οη αρηζκοί  Μεηρώοσ ηοσ Παραηερεηερίοσ κε ηοσς 

οποίοσς αληηζηοητίδοληαη ηα αηηούκελα σιηθά. Οη προκεζεσηές ζα πρέπεη λα αλαθέροσλ 

επίζες  ηολ θωδηθό GMDN θαη ηολ θωδηθό ΕΚΑΠΣΤ ηωλ προζθεροκέλωλ εηδώλ αιιά θαη 

ηολ τρόλο παράδοζες ηοσς.  

 

      Οη προζθορές ζα γίλοληαη δεθηές ζηο γραθείο Δηατ/ζες Τιηθού κέζω fax, e-mail ή 

ηατσδροκηθώς. Η εκεροκελία θαη ώρα παράδοζες ζα προθύπηοσλ από ηελ εκεροκελία 

εθηύπωζες ηοσ fax (γηα προζθορές ποσ θαηαηίζεληαη κε ηειεκοηοησπία) θαη γηα προζθορές 

ποσ θαηίζεληαη κέζω ηατσδροκείοσ, από ηελ εκεροκελία θαη ώρα θαηάζεζες ηες 

προζθοράς ποσ ζα αλαθέρεη ηο αποδεηθηηθό επίδοζες ηοσ θαθέιοσ. Οη προζθορές ποσ ζα 

προζθοκίδοληαη ηδηοτείρως ζα θαηαηίζεληαη προεγοσκέλως ζηελ σπερεζία πρωηοθόιιοσ 

ηοσ Νοζοθοκείοσ. Οη προζθορές ποσ ζα θαηαηίζεληαη ζηελ σπερεζία πέρα ηες 

θαηαιεθηηθής εκεροκελίας θαη ώρας, ζα απορρίπηοληαη ως εθπρόζεζκες.  

 

Καηαληκηική ημεπομηνία : 23/05/2016 

Καηαληκηική ώπα : 10.00 

 

 

              Οι πποζθοπέρ παπακαλούμε να έσοςν ιζσύ έωρ  4 μήνερ  

  
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 Κωδικόρ 
Π.Σ 

Σμσ 

Μάζκερ οξςγόνος πινοζηομαηικέρ με ζωλήνα, μιαρ 
σπήζηρ. 

5.1.35 1.000 

Μάζκερ νεθελοποίηζηρ ενηλίκων με ζωλήνα, μιαρ 
σπήζηρ. 

5.5.44 1.000 

Μάζκερ οξςγόνος πςθμιζόμενερ ενηλίκων με ζωλήνα, 
ηύπος venture. 

5.1.34 500 

ςζκεςέρ οξςγονοθεπαπείαρ ενηλίκων ηύπος 
ομμαηοςάλια (γιαλάκια) με ζωλήνα. 

5.5.90 1.000 
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ΠΕΣΡΟ ΕΡΙΔΗ 
MSc ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 
 


