ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Η
3 Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Νάουσα 15/12/2017
Αρίθ. Πρωτ.: 9557

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Διεύθυνση
Τμήμα
Ταχ. Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
ΦΑΞ
e-mail

: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
: Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
: Μ. Λογγιζίδου- H. Θεοδοσιάδου
: 23323 50255
: 23320 23422
: promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ
ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής
προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις
ανάγκες του χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας
Μονάδα Νάουσας
ΣΧΕΤ : α) Νόμος 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας
Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να
υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας .Κριτήριο
αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή .
Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της
εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν.
4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον
υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η
ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά
είναι ετοιμοπαράδοτα .
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων
Οι προσφορές να υποβληθούν με fax ή με email μέχρι και την 20/12/2017
Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

A/A

1

KAE
ΠΡΟΫΠ
ΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ

1311

ΥΛΙΚΟ

Συσκευή επισκληριδίου
αναλγησίας με ασκό
(Συσκευή έγχυσης
φαρμάκου με ασκό & και
προέκταση, χωρητικότητας
120-160ml με ρυθμιζόμενη
ροή από 2ml/h)

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

CPV

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

20 €
20 ΤΕΜ

33194100-7

400 €

(Π.Τ.
17.1.121)
ΣΥΝΟΛΟ

400 €

