
          
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα: 09/07/2021 

1
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αρ. πρωτ.: 18618 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας  

Υποδιεύθυνση Οικονομικού  

Τμήμα:   Προμηθειών  

Γραφείο:  Προμηθειών  

Πληροφορίες: Μ. Δάντσιου 

Τηλέφωνο: 213-2033933 

E-mail: m.dantsiou@gna-gennimatas.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ 

–ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ» 

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», δυνάμει της υπ’.αριθ. πρωτ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 

12/1-6-2021/θ.ΕΗΔ 1ο Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου  

(αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:61044690ΩΝ-Ρ9Υ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την προμήθεια είκοσι (20) 

τεμαχίων αεροστατικής –στεγανοποιητικής ουσίας σε μορφή διάφανης- ορατής συνθετικής 

μεμβράνης, μη υφασμένης από πολυγαλακτικό γλυκολικό οξύ και πολύ-ν-

βινυλπυρρολιδόνη-ακρυλικού οξέος, για φραγή και στεγανοποίηση συρραφής ιστών (τύπου 

tissue patch), προς κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Ουρολογικού  Τμήματος, πιθανού 

προϋπολογισμού 784,00€/τμχ, συνολικού προϋπολογισμού 15.680,00€, πλέον ΦΠΑ και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής 

προσφοράς (χαμηλότερη τιμή). 

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για την υποβολή προσφορών από κάθε ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, βάσει των κατωτέρω τεχνικών προδιαγραφών  και όρων:   

Προς: Οικονομικούς Φορείς 





 

 Οι προσφορές, πέρα από την τεχνική περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει 

επιπλέον να περιλαμβάνουν: Τιμή χωρίς Φ.Π.Α., το ποσοστό ΦΠΑ που επιβαρύνεται η 

παρεχομένη υπηρεσία, τα πλήρη στοιχεία της προσφέρουσας εταιρείας (επωνυμία, 

στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας)  καθώς και υπεύθυνη δήλωση  

ότι  μέχρι την ημερομηνία της προσφοράς η εταιρεία  και τα μέλη αυτής δεν βρίσκονταν  σε 





καμία από  τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις οποίες  οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/7/2021 και 

ώρα 11:00μμ. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου (κτήριο 5, ΙΣΟΓΕΙΟ) και στη συνέχεια, αφού μονογραφούν από την 

Προϊσταμένη της Διοικητικής Διεύθυνσης ή την Προϊσταμένη της Οικονομικής 

Υποδιεύθυνσης θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα επιτροπή.      

                                                                    

                                               

                                       Ο Διοικητής του Νοσοκομείου  

                                                                      Ελευθέριος Μπούλιας 

 

                                                                                 

                                                                                    Ακριβές Αντίγραφο 

                                                                 Η Τμηματάρχης της Γραμματείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Τμήμα Προμηθειών  
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