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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 . 

 Η Εταιρία που θα μειοδοτήσει θα πρέπει να υποβάλει : Προς απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας 

αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά Α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου Η υποχρέωση 

αφορά ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Φορολογική 

Ενημερότητα , Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ .2 του Ν.4412/2016 

Οι προσφορές να υποβληθούν έως την 30-08-2017. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
ΤΕΜ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

                      ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ     
 
1)Να είναι εργονομικής σχεδίασης και άριστης ποιότητας κατασκευής. Να αναφέρει 
το υλικό κατασκευής όλων των μερών. 
2) H επιφάνεια εργασίας να είναι διαστάσεων μεγαλύτερη ή ίση με 640mmX480mm 
να φέρει προστατευτικό γείσο από όλες τις πλευρές για την ασφάλεια των υλικών.  
3)Να διαθέτει στρογγυλεμένες  άκρες για εύκολο καθαρισμό 
4) Nα αντέχει στα απορρυπαντικά και απολυμαντικά του νοσοκομείου, χωρίς να 
καταστρέφεται εσωτερικά και εξωτερικά.  
3)Να διαθέτει πέντε συρτάρια, προσθαφαιρούμενα με ενσωματωμένες εργονομικές 
χειρολαβές, με αυτόματο και ασφαλές σύστημα κλεισίματος, με τηλεσκοπικούς 
οδηγούς. Δυο συρτάρια 200mm περίπου, δυο 100mm περίπου και ένα 50mm. 
4)Να διαθέτει σταθερό μικρό ράφι στο πλαϊνό μέρος του τροχήλατου .  
5) Να διαθέτει δύο σταθερά ράφια στο επάνω μέρος του τροχήλατου, ένα με 
ανοιγόμενα ράφια και ένα μονοκόμματο 
6)Να διαθέτει κάδο απορριμμάτων με καπάκι και αποσπώμενο καλάθι 
χωρητικότητας 15 λίτρων περίπου και μηχανισμό ανοίγματος με το γόνατο.  
7)Να διαθέτει στατώ ορού με ρυθμιζόμενο ύψος, στήριγμα κάδου απόρριψης 
βελονών, στήριγμα για καθετήρες folley και στήριγμα για απολυμαντικό.   
8)Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και παροχή 
ανταλλακτικών.                                                                                                                  
9)Το τροχήλατο να κινείται πάνω σε 4 αντιστατικούς τροχούς, αθόρυβους, εκ των 
οποίων οι δύο να φέρουν φρένο. 
10) Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση ISO 
και CE  
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                     ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΛΑΓΩΝ     

1)Να είναι εργονομικής σχεδίασης και άριστης ποιότητας κατασκευής. Να αναφέρει 
το υλικό κατασκευής όλων των μερών 
2) H επιφάνεια εργασίας να είναι διαστάσεων μεγαλύτερη ή ίση με 640mmX480mm 
και ύψος από 950mm έως 1000mm    
3) Nα αντέχει στα απορρυπαντικά και απολυμαντικά του νοσοκομείου, χωρίς να 
καταστρέφεται εσωτερικά και εξωτερικά. 
4)Να διαθέτει πέντε συρτάρια, προσθαφαιρούμενα με ενσωματωμένες εργονομικές 
χειρολαβές, με αυτόματο και ασφαλές σύστημα κλεισίματος, με τηλεσκοπικούς 
οδηγούς. Δυο συρτάρια 200mm περίπου, δυο 100mm περίπου και ένα 50mm 
5) Να διαθέτει κάδο απορριμμάτων με καπάκι και αποσπώμενο καλάθι 
χωρητικότητας 25 λίτρων περίπου και μηχανισμό ανοίγματος με το γόνατο. 
6) Το τροχήλατο να κινείται πάνω σε 4 αντιστατικούς τροχούς, αθόρυβους, εκ των 
οποίων οι δύο να φέρουν φρένο 
7)Στη βάση ή στις 4 γωνίες να διαθέτει περιμετρικό προκρουστήρα για εξομάλυνση 
των πλευρικών χτυπημάτων.  
8) Να διαθέτει κάδο για τη φύλαξη καθετήρων, στήριγμα για απολυμαντικό και δύο 
σταθερά ράφια στο επάνω μέρος του τροχήλατου, ένα με ανοιγόμενα ράφια και 
ένα μονοκόμματο σταθερό  
9)Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση ISO και 
CE 
10)Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και παροχή 
ανταλλακτικών 
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