
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Νάουσα,  05/09/2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ       Αρίθ. Πρωτ.: 6473 
3Η Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                        
                    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
          Προς 
 
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών     
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου- H. Θεοδοσιάδου 
Τηλέφωνο : 23323 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 
 
ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΧΕΤ   :Η υπ’αριθμό 9/27-06-2017 (θέμα 32ο)πράξη του Δ.Σ  
 
      Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής σας γνωρίζουμε  ότι ,η Υγ.Μον.Νάουσας του 
Γ.Ν.Ημαθίας προτίθεται να προβεί  εκ νέου σε προμήθεια  Υποδημάτων (σαμπό χειρουργείου) 
(λόγω του ότι με την πρόσκληση πρωτ.4875/29-06-2017 δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά , σε 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 118 του ν.4412/2016 με την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης . 
 
     Η παρούσα διαδικασία διενεργείται με  την συλλογή προσφορών ,για την προμήθεια  
Υποδημάτων (σαμπό χειρουργείου) για την Υγ.Μονάδα Νάουσας ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 
#380,00€#,με Φ.Π.Α. 24%,προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και 
αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας .Κριτήριο αξιολόγησης είναι  η χαμηλότερη 
τιμή ,όπως αυτ’η καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του αρθρ.14 §7 του 
Ν.4052/2012.Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικόι Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον 
υπάρχουν.Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρονται δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο 
Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν.  

Η Εταιρία που θα μειοδοτήσει, θα πρέπει να υποβάλει , εφόσον ενημερωθεί από το 

τμήμα Προμηθειών  : 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,  

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 

    Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 
Νάουσας ,σε σφραγισμένο φάκελο ,έως Τρίτη   12.09.2017 και ώρα 10:00 για τα είδη με τις 
προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω.Η αποσφράγιση των προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα. 

 
 
 
       Η Αναπλ.Διοιηκήτρια  
 
 
 
                              ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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 ΤΕΜ. ΠΡΟΥΠΟΛ.ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ  ΦΠΑ  

Υποδήματα τύπου σαμπό ,ανατομικά 
,ελαφριά ,άνετα,αθόρυβα,αντιστατικά 
,αντιαλλεργικά σόλα μονοκόμματη από 
πολυουρεθάνη ,αντιολισθητικά,να 
εξασφαλίζουν εξαερισμό του ποδιού και 
δυνατότητα απορρόφησης 
κραδασμών.(Γυναικεία σιέλ ) 

3 60,00€ 

Υποδήματα τύπου σαμπό,ανατομικά 
,ελαφριά ,άνετα,αθόρυβα,αντιστατικά 
,αντιαλλεργικά σόλα μονοκόμματη από 
πολυουρεθάνη,αντιολισθητικά,να 
εξασφαλίζουν εξαερισμό του ποδιού και 
δυνατότητα απορρόφησης 
κραδασμών.(Γυναικεία πράσινα 
χειρουργείου ) 

16 320,00€ 

 
 
 
  

  
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


