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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια Μάρτυρες –Δείκτες  Κλιβάνων 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 23/02/2023 και ώρα 14 μ.μ. στο Γραφείο 
Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας 
      

      O ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

                                                                         Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ 
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1 1311 

Βιολογικοί δείκτες άμεσης ερμηνείας για κύκλους σε 
κλιβάνους ατμού με δυναμική αφαίρεση αέρα( κενού) 
στους 121 oC έως 135 οC . 
Να είναι άμεσης επώασης μετά την αποστείρωση και τα 
αποτελέσματα της επώασης να παρέχονται σε 15-20 
λεπτά το μέγιστο. 
Οι βιολογικοί δείκτες να αποτελούνται από αμπούλες που 
περιέχουν σπόρους του γένους Geobacillus 
stearothermophilus σε πληθυσμό τουλάχιστον 1.0 X 10

6
. 

Εξωτερικώς να υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα με χημικό 
δείκτη τύπου 1 (TYPE 1) κατά το ISO 11140-1:2014, με 
καταγεγραμμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του 
βιολογικού δείκτη για την ιχνηλάτηση του είδους. 
Για την ενεργοποίηση του βιολογικού δείκτη να μην 
απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός. 
Οι βιολογικοί δείκτες να πληρούν τις απαιτήσεις του 
προτύπου  EN ISO 11138-1:2017, EN ISO 11138-3:2017 
και ISO 11140-1:2014 (για τον χημικό δείκτη) και να 
κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
Να συνοδεύεται από επωαστήρα που θα διαθέτει 
τουλάχιστον 8 θέσεις επώασης, με οθόνη LCD για 
γρήγορη και εύκολη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, με 
ψηφιακό οπτικό σύστημα αντίστροφης μέτρησης του 
χρόνου για κάθε θέση επώασης και δυνατότητα οπτικής 
και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων.  
Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο 
του επωαστήρα με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά. 
Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τον παρεχόμενο 
εξοπλισμό εντός 24ωρου στην οποία θα περιλαμβάνεται 
και η αντικατάστασή του, όταν χρειάζεται, το ανωτέρω να 
βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση. 
Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους τα εξής: το 
ξενόγλωσσο φυλλάδιο του προϊόντος και οι οδηγίες 
χρήσης του προϊόντος με την μετάφραση τους στα 
Ελληνικά, το πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας 
του κατασκευαστή κατά ISΟ 9001:2015 και ότι άλλο 
ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους. 
13% 

150 τεμ 7,00€ 33160000-6 1.050,00€ 

2 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 15-20 λεπτά το μέγιστο. 
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 είναι συμβατός με τον κλίβανο 
πλάσματος HMTS 80 του νοσοκομείου μας. 
Να  κατατεθεί το φυλλάδιο του προϊόντος, το φυλλάδιο του 
επωαστήρα και το φύλλο οδηγιών χρήσης αγγλικό με την 
ελληνική μετάφραση του και το ISO 9001:2015 του 
εργοστασίου κατασκευής. 

150 τεμ 7,00€ 33160000-6 1.050,00€ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 1311 Δείκτες υγρού κλιβάνου - μικρός χημικός δείκτης ατμού 
6.000 
τεμ 

0,050€ 33160000-6  300,00€ 

                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ           2.400,00 € 


