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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια  Αιμοστατικής  γέλης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - 
Μονάδα Νάουσας 

ΣΧΕΤ : α )  Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και  Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ» 

               β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»  

            
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.  

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 

πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα 

υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. Η κατακύρωση θα 

γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση 

στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν 

τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν με e-mail έως την 07/02/2023 στο Γραφείο Προμηθειών της 
Υγ. Μ. Νάουσας 
      

      O ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

                                                                         Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
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ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 1311 

Αιμοστατική γέλη με θρομβίνη.  
Αιμοστατική ζελατίνη με ανθρώπινη 
θρομβίνη 2000IU, σε συσκευασία ενός 
τεμαχίου 8ml, για επάρκεια ενός 
τεμαχίου ανά χειρουργική επέμβαση, 
με την μικρότερη τιμή ανά ml τελικής 
ουσίας. Να έχει σταθερή σύσταση 
(ρεολογικά χαρακτηριστικά) τελικής 
ουσίας για όσο μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Να συμπεριλαμβάνεται στη 
συσκευασία εύκαμπτο ακροφύσιο (με 
μνήμη) με δυνατότητα λειτουργικής 
κάμψης 360° για ανατομικά 
δυσπρόσιτες περιοχές και άκαμπτο 
ακροφύσιο με δυνατότητα κοπής στο 
επιθυμητό μήκος, το οποίο εγγυάται το 
μη τραυματισμό των επικείμενων 
ιστών σε περίπτωση επαφής με 
αυτούς.  Να απορροφάται σε 4-6 
εβδομάδες. Όλα τα ανωτέρω να 
αποδεικνύονται επί ποινή απόρριψης 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή 
δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους 
τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά 
διαφημιστικά φυλλάδια. 

3 τεμ  274,00€ 33140000-3 
 

822,00€ 

2 1311 

Ενδοσκοπικός μεταλλικός εφαρμογέας 
34 εκατοστών για την αιμοστατικής 
γέλη με θρομβίνη 

2 τεμ 45,00€ 33140000-3 90,00€ 

                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ             912,00€ 


