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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

προσφορών για την προμήθεια (Υγειονομικού Υλικού ) για τις ανάγκες 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 μe email ή fax μέχρι και την 05/06/2018 ώρα 12π.μ. 
 

      H Αν. Διοικήτρια  
 
 
 
 

        
 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

A/A 

KAE  
ΠΡΟ
ΫΠΟ
ΛΟΓΙ
ΣΜΟ
Υ ΥΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ CPV 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 1311 

Χειρουργικό πεδίο για επεμβάσεις 
ισχίου: αποστειρωμένο, nοn 
woven, υδρόφοβο, αδιάβροχο με 
δυο (2) τουλάχιστον στρώσεις,  
αντιμικροβιακή ενίσχυση, με μεγάλη 
απορροφητικότητα, με δυνατότητα 
στήριξης σωλήνων αναρρόφησης 
και καλωδίων, με ελαστική οπή σε 
σχήμα " U " . διαστάσεις πεδίου: 
250-300cm x 300-350cm.  να 
προσφέρεται  σε ατομική 
συσκευασία που να μην καταλύει 
την άσηπτη τεχνική. 

200 
τεμ 

 
2,2 €  

33140000-3 440,00€ 

2 1311 

Χειρουργικά πεδία  
αποστειρωμένα μ.χ. διαστασεις 
100Χ150 από υδροαπωθητικό 
και αεροδιαπερατό υλικό 

700 
τεμ 

0,50 € 33140000-3 350,00€ 

3 1311 
Αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο 
καρδιογράφου   

5000 
τεμ 

0,035 € 33140000-3 175,00 € 

4 1311 

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

2000 
τεμ 

0,05 € 33140000-3 100,00€ 

5 1311 
Λεπίδες μ.χ  Νο 11 

4000 
τεμ 

0,025 € 3314000-3 100,00€ 

6 1311 

Καθετήρας σίτισης 
ρινογαστρικός, με οδηγό σύρμα 
που διευκολύνει την προώθησή 
του από βιοσυμβατό pvc 
κλειστού άκρου με 4 πλάγιες 
οπές. Με οδηγό από ανοξείδωτο 
χάλυβα και προστατευτικό 
κάλυμμα άκρου, συνδετικό από 
από πολυουρεθάνη για μεγάλη 
διάρκεια παραμονής. 
Βαθμονομημένος, 
ατραυματικός, με λίπανση για 
εύκολη τοποθέτηση No 14-16-
18. 

60 τεμ  11 € 3314000-3 660,00€ 

7 1311 
Φίλτρα αναισθησίας 

300 
τεμ 

0,55 € 3314000-3 165,00€ 

8 1311 
Ουροδοχεία  ανδρικά  μ.χ 

600 
τεμ 

0,35 €  3314000-3 210,00€ 

9. 1311 

Καθετήρες folley από 100% 
σιλικόνη με ενισχυμένο κυστικό 
άκρο μεγ.16-18  

100 
τεμ 

1 € 3314000-3 100,00€ 

10. 1311 
Πεταλούδες αποστειρωμένες Νο 
19 

1000 
τεμ 

0,034€ 3314000-3 34,00€  

                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 
2334,00€ 

 


