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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια βελόνων αιμοληψίας. 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις : 

α)του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) “Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων 
υγείας των ΠE.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
β)του Ν.3580/2007 ''Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
γ)του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις”. 
δ)του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)''. 

2. Το υπ’ Αρ. Πρωτ. 5623/21.11.2018 αίτημα του Βιοπαθολογικού – Βιοχημικού Τμήματος 
του Νοσοκομείου. 

3. Το γεγονός ότι η προμήθεια των ειδών είναι αναγκαία και απαραίτητη για την κάλυψη 
των αναγκών των ασθενών του Νοσοκομείου. 

Αποφασίζει 

Την προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τεμαχίων βελονών αιμοληψίας μιας 

χρήσης, με υποδοχή για διάτρηση σωληναρίων κενού, μεγέθους 21G x 1½, να βιδώνουν σε 

υποδοχής σωληναρίων κενού, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης δια συλλογής 

προσφορών μέσω έρευνας αγοράς, έχοντας ως κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

   

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να καταθέσει την οικονομική προσφορά της 

έως την Τρίτη 18.12.2018 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 

μας. 

Παρακαλούμε όπως να αναφέρονται η ισχύς των προσφορών, οι κωδικοί GMDN και 

ΕΚΑΠΤΥ, καθώς και οι τιμές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών.   
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Οι προσφορές θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@gngoum.gr.            
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