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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ  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 μέχρι με email ή με φαξ έως και την 05/02/2019 ώρα 12 π.μ  
 
 
 

      Η Αν. Διοικήτρια 
 

       
 
 
 

  
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
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ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 1311 

Βιολογικός δείκτης πλάσματος σε μορφή 
αμπούλας. 
Να διαθέτει εξωτερικά αυτοκόλλητη 
χρωματική ετικέτα- δείκτη για έλεγχο της 
διαδικασίας της αποστείρωσης με 
τυπωμένο τον αριθμό παρτίδας και την 
ημερομηνία λήξης.  Να περιέχει σπόρους 
Bacillus stearothermophilus σε πληθυσμό 
≥ 1,2x106  και θρεπτικό υλικό. 
Η αλλαγή χρώματος μεταξύ θετικού και 
αρνητικού αποτελέσματος να είναι 
ευκρινή.  Η επώαση να πραγματοποιείται 
 στους 55-60 oC και τα αποτελέσματα να 
δίνονται εντός 24 ωρών. 
Ο επωαστήρας θα παραχωρείται δωρεάν 
για την χρήση των δεικτών. 
Απαραίτητη η ύπαρξη τεχνικής 
υποστήριξης του δείκτη από αρμόδιο 
υπάλληλο της εταιρείας, για συνεργασία με 
τους τεχνικούς των μηχανημάτων, για την 
άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων στα 
αποτελέσματα του δείκτη εντός 24 ωρών 
στην έδρα των μηχανημάτων (Να 
δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση). 
Να  κατατέθει το φυλλάδιο του προϊόντος, 
το φυλλάδιο του επωαστήρα και το φύλλο 
οδηγιών χρήσης αγγλικό με την ελληνική 
μετάφραση του και το ISO 13485 του 
εργοστασίου κατασκευής. 

 
 

200 
τεμ 

 
3,60 € 

33140000-
3 

720,00 € 

2 1311 

Χημικός δείκτης πλάσματος σε μορφή 
ταινίας. Να είναι συμβατός με τον κλίβανο 
πλάσματος HMTS 80 του νοσοκομείου 
μας. 
Να  κατατεθεί το φυλλάδιο του προϊόντος  
αγγλικό με την ελληνική μετάφραση του 
και το ISO 13485 του εργοστασίου 
κατασκευής 

 

1000 
τεμ 

0,11 € 
33140000-

3 
110,00€ 

                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ  830,00€ 


