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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών 

για την προμήθεια  Ραμμάτων  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 24/03/2022 στο Γραφείο Προμηθειών της 
Υγ. Μ. Νάουσας 
      

      O AN.  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                                        Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

A/A 

KAE  
ΠΡΟΫ
ΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ

Υ 

ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
CPV 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 1311 

Xειρουργικό ράμμα πολύκλωνο πλεκτό μη 
απορροφήσιμο από φυσικό μετάξι 
επικαλυμμένο με κερί και σιλικόνη, οπλισμένο 
με βελόνα 1/2 του κύκλου στρογγυλή 26χιλ. 
taper point, USP 0 και GAUGE 3.5 μήκους 
75εκ(Silk 0, ½*κυκλ. 26mm ) 

180 τεμ 0,38€ 33141121-4 68,40€ 

2 1311 

Συνθετικό πολύκλωνο πλεκτό μέσης 
απορρόφησης από Πολυγλυκολικό οξύ (PGA) 
επικαλυμμένο, με αντοχή στη τάση 83% τις 
πρώτες 14 ημέρες και πλήρη απορρόφηση 60-
90 ημέρες, οπλισμένο με βελόνα υψηλής 
ποιότητας κράματος χάλυβα με εσωτερικές και 
εξωτερικές επιμήκεις αυλακώσεις και 
πεπλατυσμένο σώμα για ασφαλέστερη 
συγκράτηση με το βελονοκάτοχο ½ κύκλου 
στρογγυλή (taper point) 40χιλ., USP 1 και 
GAUGE 3.5, μήκους 70εκ. (PGA 1, 1/2*40mm) 

240 τεμ 0,88€ 33141121-4 211,20€ 

3 1311 

Συνθετικό πολύκλωνο πλεκτό μέσης 
απορρόφησης από Πολυγλυκολικό οξύ (PGA) 
επικαλυμμένο, με αντοχή στη τάση 83% τις 
πρώτες 14 ημέρες και πλήρη απορρόφηση 60-
90 ημέρες, οπλισμένο με βελόνα υψηλής 
ποιότητας κράματος χάλυβα με εσωτερικές και 
εξωτερικές επιμήκεις αυλακώσεις και 
πεπλατυσμένο σώμα για ασφαλέστερη 
συγκράτηση με το βελονοκάτοχο ½ κύκλου 
στρογγυλή (taper point) 26χιλ., USP 2/0 και 
GAUGE 3, μήκους 75εκ. και χρώματος(PGA 
2/0,1/2*26mm) 

180 τεμ 0,85€ 33141121-4 153,00€ 

4 1311 

Συνθετικό πολύκλωνο πλεκτό μέσης 
απορρόφησης από Πολυγλυκολικό οξύ (PGA) 
επικαλυμμένο, με αντοχή στη τάση 83% τις 
πρώτες 14 ημέρες και πλήρη απορρόφηση 60-
90 ημέρες, χωρίς βελόνα, USP 2/0 και GAUGE 
3, μήκους 150εκ(PGA 2/0 Χ.Β) 

180 τεμ 1,32€ 33141121-4 237,60€ 

5 1311 

Συνθετικό πολύκλωνο πλεκτό μέσης 
απορρόφησης από Πολυγλυκολικό οξύ (PGA) 
επικαλυμμένο, με αντοχή στη τάση 83% τις 
πρώτες 14 ημέρες και πλήρη απορρόφηση 60-
90 ημέρες, χωρίς βελόνα, USP 0 και GAUGE 
3, μήκους 150εκ    (PGA 0 Χ.Β) 

180 τεμ 1,15€ 33141121-4 207,00€ 

6 1311 

Συνθετικό χειρουργικό ράμμα μονόκλωνο 
μέσης απορρόφησης από   πολυγλεκαπρόνη 
(PGCL), οπλισμένο με βελόνα 3/8 κύκλου 
αντιστρόφως κόπτουσα (reverse cutting) 
26χιλ., USP 3/0 και GAUGE 3, μήκους 75εκ. 
(MONOCRYL 3/0 ,3/8, 26mm)    

180 τεμ 1,14€ 33141121-4 205,20€ 

7 1311 

Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου 
διαμ.ράμ.κατά ΕΡ 2,0 & USP 3/0 μήκ. 
ράμ.75εκ. με μία βελόνη 60χιλ. ευθεία  
κόπτουσα 

48 τεμ 0,58€ 33141121-4 27,84€ 

8 1311 

Συνθετικό μονόκλωνο από Πολυπροπυλένιο, 
οπλισμένο με βελόνα υψηλής ποιότητας 
κράματος χάλυβα με εσωτερικές και εξωτερικές 
επιμήκεις αυλακώσεις και πεπλατυσμένο σώμα 
για ασφαλέστερη συγκράτηση με το 
βελονοκάτοχο,1/2 κύκλου στρογγυλή 25χιλ.,  
USP 2/0 και GAUGE 3 μήκους 75εκ.  

240 τεμ 0,57€ 33141121-4 136,80€ 

                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ         1.247,04 € 



 
 
 
Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλει επί ποινή απόρριψης, τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
καταλληλόλητας, και διακίνησης  ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία είναι: 
● Υ/Α ΔΥ8/1348/04 περί διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
● ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 του προμηθευτή 
● Εγγεγραμμένος στο μητρώο ανακύκλωσης 
● ISO 14001:2015 συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διεθνούς προτύπου περί Περιβαλλοντικής      
    Διαχείρισης 
● ISO 27001:2013 συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διεθνούς προτύπου περί 

   Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


