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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  
προσφορών για την προμήθεια (ΣΤΟΛΕΣ-ΣΑΜΠΟ) για τις ανάγκες του Γ.Ν. 
Ημαθίας 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 email ή με fax μέχρι και την 17/07/2018. 
 
 

                                                                             Η Αναπλ.Διοικήτρια 
 
 
                   
                                                                               ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

mailto:promithies@gnnaousas.gr


 

 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  1.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ   

1.α Γυναικεία Σακάκια χρώματος σκούρο μπλε ,με σταυρωτό V 5 

1.β Γυναικεία Παντελόνια χρώματος σκούρο μπλε με λάστιχο και κορδόνι 5 

2.α Αντρικά σακάκια χρώματος σκούρο μπλε ,με σταυρωτό V  5 

2.β Αντρικά παντελόνια ,χρώματος σκούρο μπλε ,με λάστιχο και κορδόνι 5 

3. Ρόμπα αντρική Άσπρη  3 

4. 

Υποδήματα τύπου σαμπό ,δερμάτινα ,ανατομικά ,ελαφριά 
,άνετα,αθόρυβα,αντιστατικά ,αντιαλλεργικά σόλα μονοκόμματη από 
πολυουρεθάνη ,αντιολισθητικά,να εξασφαλίζουν εξαερισμό του 
ποδιού και δυνατότητα απορρόφησης κραδασμών.(Μπλε σκούρο) 

8 

 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  

5. 
Αντρική μπλούζα και παντελόνι  για Μάγειρα  χρώματος λευκού 
,βαμβακερή ή πλούσια σε βαμβάκι 6 

6. 

Υποδήματα τύπου σαμπό ,δερμάτινα ,ανατομικά ,ελαφριά 
,άνετα,αθόρυβα,αντιστατικά ,αντιαλλεργικά σόλα μονοκόμματη από 
πολυουρεθάνη ,αντιολισθητικά,να εξασφαλίζουν εξαερισμό του 
ποδιού και δυνατότητα απορρόφησης κραδασμών.(ΛΕΥΚΟ) 3 

 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

7.α 
Αντρικά σακάκια (ΔΕ) και Νοσοκόμους χρώματος λευκού ,με 
σταυρωτό V  
 

2 

7.β 
Αντρικά παντελόνια  (ΔΕ) και Νοσοκόμους χρώματος λευκού ,με 
λάστιχο και κορδόνι 

2 

8.α 
Βοηθοί Νοσηλευτών(ΔΕ),Νοσοκόμες:Σακάκι χρώματος άσπρο ,με 
σταυρωτό V 

9 

8.β 
Βοηθοί Νοσηλευτών(ΔΕ),Νοσοκόμες:Παντελόνι χρώματος άσπρο ,με 
λάστιχο και κορδόνι 

9 
 

9.α Νοσηλεύτριες:Σακάκι γυναικείο χρώματος λευκού ,με κρυφό κουμπί 3 

9.β 
Νοσηλεύτριες:Παντελόνι γυναικείο χρώματος λευκού ,με γαζωμένη 
τσάκιση με λάστιχο και κορδόνι 

3 

10.α 
Βοηθοί Νοσηλευτών(ΔΕ),Νοσοκόμες:Σακάκι χρώματος μπλε ,με 
σταυρωτό V 

6 

10.β 
Βοηθοί Νοσηλευτών(ΔΕ),Νοσοκόμες: Παντελόνι χρώματος μπλε ,με 
λάστιχο και κορδόνι 

6 
 

  
                                                                                       


