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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια Υλικών καθαριότητας  και Γραφικής Υλης 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 17/03/2023 και ώρα 11:00 μμ 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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ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

CPV 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 1381 

Κάδος απορριμάτων με 
πεντάλ inox 50lt Διαμ.32εκ 

Υψ.70εκ 
Περιγραφή 
O Κάδος Απορριμμάτων έχει 
εργονομικό πεντάλ για ακόμα πιο 
εύκολη χρήση. Επιπλέον 
παρασκευάζεται από ανοξείδωτο 
μαγνητικό χάλυβα 430 ΒΑ (0,4mm) 
ώστε να αντέχει την υγρασία και 
την συνεχή χρήση. Ιδανικός και για 
επαγγελματική χρήση. Όχι 
υποχρεωτική η υπάρξει 
εσωτερικού πλαστικού κάδου 

Χαρακτηριστικά: 
- Χωρητικότητα 50lt±5% 
- Διάμετρος 32cm±5% 
- Ύψος 70cm±5% 

 
 

2TMX 95€ 34928480-6 
190€ 

 

2 1261 

Πίνακας ανακοινώσεων 

    Φελλού 60x90cm 

 Πίνακας από φελλό άριστης 

ποιότητας, ανθεκτικό και επανέρχεται 

στην αρχική του κατάσταση μετά από 

αρκετά τρυπήματα 

 Διάσταση: 60x90cm 

 Πλαίσιο από ανοδιωμένο 

αλουμίνιο για περισσότερη αντοχή. 

 Στερέωση σε τοίχο με κρυφές 

πλαστικές γωνίες 

 Περιλεμβάνονται τα υλικά 

στερέωσης 

 Μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια 

ή κατακόρυφα 

 

 

2TMX 
 

32€ 30192170-3 64€ 

3 1381 
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ INOX 

ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 5L 5Lt (26x20,5cm) 
3ΤΜΧ 14€ 34928480-6 42€ 

                                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ           :296,00€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%:367,04€ 


