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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια (ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ)  για τις 
ανάγκες του χειρουργείου του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας. 

              
 
ΣΧΕΤ  : α) Νόμος 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
               
 

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 . 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων 

                 Οι προσφορές να υποβληθούν με fax ή με email  μέχρι και την 07/05/2018  
 
 

      Η Αν. Διοικήτρια 
 
 
 

        
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

A/A 

KAE  
ΠΡΟΫΠ
ΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ ΥΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΟΣ CPV 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 1311 

Πλέγμα σετ 
βουβωνοκήλης . Σετ 
αποκατάστασης 
βουβωνοκήλης από 
πλεκτό πολυπροπυλένιο 
αποτελούμενο από 
επίπεδο προσχηματισμένο 
πλέγμα διαστάσεων 6Χ13 
με οπή και σχισμή στο 
κέντρο για τον σπερματικό 
τόνο και από στρογγυλό 
πλέγμα που να δύναται να 
γίνει κώνος που να 
επιτρέπει πιάσιμο χωρίς 
επαφή διαστ.M,L.   

50 
TEM 

 
37,50 

€ 
33184100-4 

1.875,00
€ 

                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 1.875,00 € 

 


