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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια (Υγειονομικού Υλικού ) 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 μe email ή fax μέχρι και την 15/10/2018 ώρα 12 π.μ. 
 
 
 

      Η Αν. Διοικήτρια 
 
 
 
 

        
 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

A/A 

KAE  
ΠΡΟΫ
ΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ

Υ 

ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

CPV 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 1311 

Συσκευή ορού 
ενδοφλέβειας χορήγησης με 
ρυθμιστή ακριβείας 1) Όλα 
τα τμήματα τους να έχουν 
ικανοποιητική αντοχή σε 
συνηθισμένες μηχανικές 
πιέσεις 
2) Να είναι στείρες και 
ελεύθερες πυρετογόνων 
3) Να είναι διαφανεί ς και 
λείες 
4) Το ρύγχος διάτρησης να 
είναι κατάλληλο για το 
τρύπημα φιάλης ως προς 
την σκληρότητα και την 
κωνικότητα 
5) Ο αεραγωγός να φέρει 
μικροβιοκρατές φίλτρο να 
διατηρεί ανεμπόδιστη τη 
ροή  του υγρού και να μην 
επιτρέπει την 
παλινδρόμηση του αέρα   

5.000 
τεμ 

 
0,095 € 

33140000-3 475,00 € 

2 1311 
Θήκες αυτοκόλλητες 
αποστείρωσης 
130Χ280±30mm 

10.00
0 τεμ 

0,017 € 33140000-3 170,00€ 

3 1311 
Θήκες αυτοκόλλητες 
αποστείρωσης 
200Χ350±30mm 

5.000 
τεμ 

0,047 € 33140000-3 235,00€ 

4 1311 Στρωματοθήκες μ.χ. 
600 
τεμ 

0,28 € 33140000-3 168,00€ 

5 1311 

Χαρτοβάμβακας σε φύλλα 
από άριστης ποιότητας 
χαρτί (χημικός πολτός 
100%) δίφυλλο, μαλακό 
κατάλληλο για 
Νοσοκομειακή χρήση 

600 
κιλά 

0,95 € 33140000-3 570,00€ 

                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ   1.618,00 € 

  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         


