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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 31-08-2017. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

1. 
Αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο μιας χρήσης αφρώδες στρόγγυλο διαστάσεων  50 mm περίπου 
με ζελέ και κούμπωμα κατάλληλο για τεστ κόπωσης και monitor 

2. Καθετήρες folley από Νο 10 έως και Νο 26 

3. Ματογυάλια οξυγόνου 

4. Σετ υποκλειδίου τρίαυλοι 

5. Μάσκες μ.χ. 

6. Ποτηράκια αποστειρωμένα μ.χ. 

7. Συσκευές λευκαφαίρεσης 

8. Συσκευές μικροσταγόνων dial a flo 

9. Συσκευές αναπνευστικής θεραπείας 3flo 

10. Συσκευές ορού 

11. Στρόφιγγες 3way 

12. Νεφροειδή χάρτινα μ.χ. 

13. Γλωσσοπίεστρα ξύλινα 

14. Ουροδοχεία  ανδρικά  μ.χ 

15. Σκωραμίδες χάρτινες μ.χ. 

16. Λεπίδες μ.χ  Νο 10-11-12-15-20-21-22 

17. Λεπίδες χειρουργείου με λαβή μ.χ. Νο 10-11-12-15-21-22 

18. 
Αντικειμενοφόρες πλάκες διπλά τροχισμένες εσμιρισμένες και από τις δύο πλευρές 
76Χ26cm  

19. Χαρτί καρδιογράφου πλακέ 9020Κ  FQW 110.2.140 

20. Χαρτί καρδιογράφου ρολό διαστάσεων 110Χ45cm για 6κάναλο καρδιογράφο 

21. Προεκτάσεις ορού 50-75-100cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


