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                                                 Έρευνα αγοράς που αφορά.

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες  ανάγκες  ,  το  ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται  να
προβεί στην προμήθεια   των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη
διαδικασία  της  δημοσίευσης  στο  διαδίκτυο  και  τη  συλλογή  προσφορών  με  κριτήριο  τη
χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της
Ε.Π.Υ  Ν.3846/2010 άρθρο 24. 
      Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών &
Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές
θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί  Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους
οποίους αντιστοιχίζονται  τα  αιτούμενα υλικά.  Οι  προμηθευτές  θα πρέπει  να αναφέρουν
επίσης  τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερομένων ειδών αλλά και
τον χρόνο παράδοσης τους. 
      Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω  fax,  e-mail ή
ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία
εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές
που  κατίθενται  μέσω  ταχυδρομείου,  από  την  ημερομηνία  και  ώρα  κατάθεσης  της
προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα
προσκομίζονται  ιδιοχείρως θα κατατίθενται  προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου
του  Νοσοκομείου.  Οι  προσφορές  που  θα  κατατίθενται  στην  υπηρεσία  πέρα  της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Καταληκτική ημερομηνία :22-04-2021 

Καταληκτική ώρα : 12:00
              Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως  4 μήνες

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ  ME TA ΚΑΤΩΘΙ:  



1.ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 
   Σε  συσκευασία των 100m                                                                      50 TMX.

6.ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ                           60 ΛΙΤΡΑ
1. Στεγνωτικό εκθαμβωτικού πλυντηρίου πιάτων 
      Κωδικός: 061001800049007
 Συμπυκνωμένο υγρό στεγνωτικό-εκθαμβωτικό πλυντηρίου πιάτων για στέγνωμα χωρίς στίγ-

ματα νερού.
 Να αναφέρεται η αραίωση που απαιτείται για το έτοιμο προς χρήση προϊόν.
 Κατάλληλο για νερό οποιασδήποτε σκληρότητας.
 Κατάλληλο για χρήσης σε σκεύη από πορσελάνη, γυαλί, πλαστικό και ανοξείδωτα.
 Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται η ρύθμιση της δοσολογίας της  αντλίας έγχυσης στεγνωτι-

κού από τεχνικό της προμηθεύτριας εταιρείας.
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                                                                                 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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