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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

       Η Πεπιθέπεια Πελοποννήζος, Π.Ε. Απγολίδαρ απεςθύνει ππόζκληζη εκδήλωζηρ  

ενδιαθέπονηορ για προμήθεια ειδών θαρμακείοσ Α' Βοηθειών και επιηοίτιων κοσηιών Α’ 

Βοηθειών, για ηις ανάγκες ηων Γ/νζεων ηης Π.Δ. Αργολίδας, ηης  Α/θμιας Δκπαίδεσζης, 

ηης Β/θμιας Δκπαίδεσζης και ηοσ Κ.Δ..Τ. Αργολίδας, ζύμθωνα με ηο Ν.4412/2016, με ηη 

διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ.  

 

       Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ανέπσεηαι ζε σίλια εξακόζια πενήνηα εςπώ (1.650,00€) 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ.  

 

    Η πποζθοπά θα δοθεί ζύμθωνα με ηιρ πποδιαγπαθέρ ηος Παπαπηήμαηορ Ι. 

 

Μειοδόηης/ες θα αναδειτθεί ο ανάδοτος με ηην πλέον ζσμθέροσζα οικονομική προζθορά 

αποκλειζηικά βάζει ηιμής (ταμηλόηερη ηιμή).  

 

ε περίπηωζη ποσ ο προζθέρονηας προηίθεηαι να αναθέζει ποζοζηό ηης ζύμβαζης σπό 

μορθή σπεργολαβίας ζε ηρίηοσς, οθείλει να αναθέρει ζηην προζθορά ηοσ ηο ποζοζηό 

ασηό καθώς και ηοσς σπεργολάβοσς ποσ προηείνει ζύμθωνα με ηο αρθ.58 ηοσ ν.4412/16. 

 

 

 

 

Ο κάθε ενδιαθεπόμενορ (θςζικό – νομικό ππόζωπο) δύναηαι να απεςθύνει και να καηαθέζει 

έγγπαθη ζθπαγιζμένη οικονομική πποζθοπά έως Σρίηη 09/06/2020 και ώρα 15:00 ζηο 

Ππωηόκολλο ηηρ Γπαμμαηείαρ ηηρ Δ/νζηρ Διοικηηικού Οικονομικού ηηρ Π.Ε. Απγολίδαρ 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

            Ναύπλιο,  01/06/2020 
                       
 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Παναγιώτη Νίκα 

 
                                                                                   

    Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ 

     Επαμεινώνδασ Μαυρόγιαννησ 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

 13 τεμάχια επιτοίχια κουτιά Α’ Βοηθειών, όπου το κάθε ζνα θα περιλαμβάνει τα εξήσ: 
 2 x Οφκαλμικό διάλυμα για πλφςθ ματιϊν ςε αμποφλα των 20 ml 
 1 x Αλοιφι εγκαυμάτων ςε φιάλθ 50 ml 
 2 x Γάντια εξεταςτικά ςε ηεφγοσ 
 1 x Υγρό απολφμανςθσ χεριϊν αντιςθπτικό ςε φιάλθ 50 ml 
 5 x Αποςτειρωμζνθ γάηα 15 x  15 cm 
 5 x Αποςτειρωμζνθ γάηα 30 x 15 cm 
 5 x Αποςτειρωμζνθ γάηα 40 x 36 cm 
 1 x Βαμβάκι ιατρικό ςε ρολό των 25 gr 
 1 x Λευκοπλάςτθσ 1.50 cm x 1m 
 20 x Τςιρότα ςε διάφορα ςχιματα και διαςτάςεισ 
 1 x Επίδεςμοσ γάηασ προςαρμοςτικόσ 5 cm x 4m 
 1 x Επίδεςμοσ γάηασ προςαρμοςτικόσ 7.50 cm x 4m 
 1 x Επίδεςμοσ τριγωνικόσ 90 x 127 cm 
 1 x Επίδεςμοσ τραφματοσ αιμοςτατικόσ αποςτειρωμζνοσ με επίκεμα Medium 
 1 x Φυςιολογικόσ ορόσ αποςτειρωμζνοσ ςε φιάλθ των 250 ml 
 1 x Οινόπνευμα Φαρμακευτικό 300 ml 
 1 x Αντιςθπτικό διάλυμα 30 ml 
 1 x Oξυηενζ 100 ml 
 2 x Ποτθράκια μιασ χριςθσ 
 1x Ψαλίδι Ατραυματικό Α’ Βοθκειϊν 
 1x Θερμόμετρο Ψθφιακό 
 1x Μάςκα προςϊπου ανάνθψθσ τεχνθτισ αναπνοισ με οδθγίεσ και ςχθματικζσ παραςτάςεισ 
 Φακελάκια με ςτεγανό κλείςιμο ZIP για όλα τα περιεχόμενα υγρισ μορφισ 
 Φυλλάδιο περιεχομζνων – οδθγιϊν  
 Σφντομο οδθγϊν Α' Βοθκειϊν 

 
 
 

ΣΕΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 
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